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دیدگاه ناشر
هر فرد حق دارد آنطور که آرزو دارد ،زندگی کند
و آنچه را دوست دارد انجام دهد ،مشروط به اینکه به
آزادیها و حقوق دیگران تجاوز نکند.
هربرت اسپنسر ()1820 -1903

موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ( )AELSOکه توسط یک
جمعی از دانشمندان شناخته شده ملی و بین المللی تأسیس شده است؛ افتخار دارد
که با راه اندازی برنامههای مختلف علمی پیرامون آموزش و ترویج ارزشهای
جامعه باز؛ چون حقوق بشر ،اقتصاد بازار آزاد ،حاکمیت قانون ،حکومتداری
خوب ،ترویج فرهنگ صلح و همدیگرپذیری و سایر مؤلفههای دموکراسی در
چوکات دین مقدس اسالم و فرهنگ و ارزشهای پسندیده شهروندان کشور ،به
مثابه یک نهاد پیشتاز علمی و اکادمیک فعالیتهای قابل مالحظه ای را برای ایجاد
یک افغانستان آباد و مرفه انجام میدهد.

در طول تاریخ ،اکثرا ً جوامع بشری فاقد آزادی بوده است.
جوامع آزاد به معنی واقعی آن بسیار کم است .وضعیت
اصلی جوامع بشری در طول تاریخ استبداد بوده است.
مایکل نواک (متولد )1933

باور ما براين است که با رشد و ایجاد فرصتهای مناسب علمی و

آموزشی برای شهروندان ،خصوصاً برای نسل جوان کشور میتوان به مهارتهای
علمی آنان افزود و زمینهفعاليتهای فکری را برای ایجاد یک جامعه آزاد و مرفه
به ارمغان آورد.
جای نهایت مسرت و خوشی است که به ادامه گستره فعالیتهای چاپی
و نشراتی موسسه ( )AELSOپیرامون معرفی و آموزش ارزشهای جامعه باز و
زیر ساختارهای حقوقی و اسالمی آن در افغانستان؛ کتاب حاضر که تحت عنوان
"سیری در جامعه بازار آزاد" میباشد و توسط دوست و همکار نهایت گرامی

ما" ،کین اسکولند" که یکتن از اقتصاد دانان برجسته کشور امریکا و نیز یک

فعال ارزشهای آزادی در سطح جهان میباشند ،تحریر شده است؛ و ما افتخار
ا

داریم که این کتاب ارزشمند را به زبان فارسی دری ترجمه نموده و به دسترس

رهبر و حکمران برای خود انتخاب کنیم؛ ولی هیچگاهی حق نداریم موارد زندگی

عالقمندان علم و دانش قرار میدهیم.

خصوصی خود را بر دیگران تحمیل کنیم.

این اثر ارزشمند ،که میتواند درسها و اصول اساسی ارزشهای آزادی

حکومتها و رهبران ما در طول تاریخ همواره کوشیده اند و یا در صدد

خواهی را برای ما آموزش بدهد ،تا اکنون در سرتاسر دنیا بیشتر از هشتاد بار

آن بوده اند که تا حد امکان از بعضی حقوق و امتیازات هر شهروند چشم پوشی

ویرایش ،بازچاپ و به پنجاه و سه زبان دنیا ترجمه شده است ،و زبان فارسی دری

کنند و باعث سلب آزادیهای فردی شهروندان شوند .بناً ما نباید همه امورات

پنجاه و چهارمین زبانی است که موسسه مطالعات اقتصادی وحقوقی افغانستان این

خود را برای حکومتها واگذار کنیم؛ بلکه باید منحیث یک فعال آزادی و

کتاب را برای مردم کشور عزیز ما افغانستان؛ ترجمه و برگردان نموده است.

حقوق بشر فرصتها و قدرتهای حکومتها را محدود سازیم و همواره کوشش

محتویات این کتاب در حال حاضر در اجرای تئاتر و فلمهای مستند نیز
استفاده میشوند و یکی از پرخوانندهترین و پرفروشترین کتابها طی سالیان اخیر
به شمار میرود .به باور تمام ،میتوان گفت که این کتاب چه برای کشوری چون
افغانستان که در جمله یکی از کشورهای در حال توسعه دنیا محسوب میشود و
چه برای کشورهای مترقی و پیشرفته که به اوج رفاه و تعالی رسیدهاند ،درسها

نماییم تا حقوق قانونی ما و همه شهروندان سلب نگردد .هیچ فرقی نمیکند که
مقامات یا رهبران ما به چه ترتیبی انتخاب شده اند ،ولی باید یک نکته را هرگز
فراموش نکنیم که آنان نیز انساناند و نبايد خود را از سایر انسانهای روی زمین
باالتر بدانند و یا به اعمال ناشایست دیگری دست بزنند که حقوق و آزادیهای
فردی آسیب ببیند.

و آموزههای خوبی در خود دارد که با درک عمیق آن میتوانیم در جامعهای که

همه داستانها و موضوعات این کتاب براساس رشتههای :اقتصاد ،حقوق،

زندگی میکنیم نقش خود را به مثابه یک شخص فعال و آزادی خواه ایفا نماییم.

جامعه شناسی ،روانشناسی ،فلسفه و اخالق تحریر شده است که اگر به شکل

اصول اساسی این کتاب که در چهل فصل و به شکل داستانهای جالب
و جذاب تحریر شده است ،دربرگیرندهای فلسفه آزادی است؛ یعنی انسان آزاد
به دنیا میآید و باید تا آخرین لحظهای که زنده است با حفظ همه آزادیها،
ارزشها و کرامت انسانی زندگی کند و هیچکسی نمیتواند که حقوقش را سلب
کند .هیچکس و هیچ نیروی نمیتواند مانع آزادیهای فردی شود و یا برای افراد

درست آن را درک کنیم در شرایط فعلی افغانستان میتواند نقش مثبت و مهمی
را در اندیشهها و طرز تفکر همه خوانندگان گرامی ایفا نماید و برای همهای ما
درسهای دارد تا نسل امروز و فردای ما چگونه بهتر و با حفظ همه ارزشهای
آزادی زندگی کنند.
یک بخشی از متن کتاب قب ً
ال توسط دوستان ایرانی ما ،آقای رضا منتظم

اجازه ندهند که آزادانه کار کنند و دارای مالکیت فردی باشند .ما مالک زندگی

به لهجه ایرانی ترجمه شده است و ما هم کوشش نموده ایم تا آن قسمت از متن

خود میباشیم و اختیار داریم آنگونه که شایسته ماست بنوشیم ،بخوریم ،زندگی

که توسط ایشان ترجمه شده است را ویراستاری و بازنویسی نموده و در کتاب

کنیم ،و یا مالک هر نوع سرمایه قانونی دیگر با نام و لقب خود باشیم .حق داریم

افزود کنیم که از ايشان سپاسگزار ميباشيم.

ب

ج

بخش عمده کتاب توسط من «محمد خالد رامزی» از زبان انگلیسی به

جا دارد از تمامی همکاران و دوستانم در موسسه مطالعات اقتصادی و

زبان فارسی دری ترجمه شده است و مفتخرم که مسؤولیت ترجمه و بازنوسی این

حقوقی افغانستان ( ،)AELSOنهاد حرکت سفید و نیز از کمک و همکاری یک

اثر ارزشمند را برای شایقین مطالعه و کسب علم و دانش را در کشور دارا میباشم.
ترجمه و چاپ این کتاب ارزشمند در شرایط فعلی افغانستان کاری است
نهایت مفید و ارزنده ،چون میتواند نسل امروزی و فردای کشور را با اندیشههای
از اقتصاد بازار آزد ،آزادیهای فردی ،صلح ،همدیگرپذیری و رفاه آراسته سازد
و با داستانهای ساده برای آنان آموزش بدهد تا چگونه در برابر بیعدالتیها
بیایستند ،برای بدست آوردن آزادیهای فردی شان از هیچ سعی و کوششی ابا
نورزند و مهمتر از همه ،اینکه تحت تاثیر هیچ حکمران و سیاستمداری قرار
نگیرند و برای حکومتها اجازه دخالت بیش از حد در امورات شان را ندهند.
در یک جمله میتوان گفت که کتاب "سیری در جامعه بازار آزاد" در
شرایط فعلی افغانستان برای هر فردی از جامعه درسهای مفید و ارزندهای در خود
دارد که با خواندن و درک آن هر فرد میتواند به نوبه خود تاثیرگذاری مثبتی در
جامعه داشته باشند .و شایان ذکر است که این اثر آقای کین اسکولند مورد تائید و

جمع بزرگی از چهرههای آزادی خواه که در سرتاسر جهان فعالیت مینمایند و
در قسمت ترجمه و چاپ این کتاب در افغانستان ما را همکاری مالی و تخنیکی
نمودند ،اظهار سپاس و قدردانی نمایم.
موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان مصمم است تا به سلسله
ترجمه ،چاپ و نشر کتب و نشرات علمی خود به زبانهای ملی افغانستان ادامه
بدهد و نقش خود را در ارتقای دانش علمی هموطنان ایفا نماید.
به امید یک افغانستان آزاد ،مترقی و عاری از هر نوع تبعیض و خشونت.
محمد خالد رامزی
رئیس اجرائیه موسسه ()AELSO
 18سنبله  – 1398هـش –  9سپتامبر  2019میالدی
کابل ،افغانستان

حمایت دانشمندان برجستهاي چون میلتون فریدمن و سایر دانشمندان شناخته شده
قرار گرفته است و همهای آنان باالی اهمیت و تاثیرگذاری این اثر در شرایط فعلی
جهان تاکید نموده اند.
بدین ملحوظ باور ما اینست که ترجمه و نشر چنین کتب علمی در شرایط
فعلی افغانستان ،میتواند در ارتقای دانش اختصاصی و عمومی عالقمندان مطالعه،
نقش مهمی را برای گذار به سوی یک جامعه باز و مرفه ایفانماید.
د

هه

طوفان سهمگین

1

تنها آزادی ای که شایسته این اسم میباشد ،این است تا خوبی خود را چنانچه خود ما میخواهیم دنبال کنیم ،تا
آنجائیکه تالش برای محروم ساختن دیگران از چنین خوبی که دنبال آن هستند صورت نگیرد ،و یا مانع تالش
آنان برای رسیدن به آن نشویم.
جان استوارات میل ()1806-1873

در یک شهر ساحلی آفتابی ،خیلی پیش از آن که هنرپیشگان مختلف با
موتر های بدون سقف (سرباز) آن را اشغال کنند ،جوانی زندگی میکرد به نام
جاناتان ساده دل ،او برای هیچکس دیگری جز پدر و مادرش ،که او را از سر تا
پاهای بزرگش جوان باهوش و با صداقت و یک ورزشکار بینظیر میانگاشتند،
قابل توجه نبود .پدر و مادرش در جاده اصلی شهر که پایگاه یک کاروان فعال
و پرتالش ماهیگیری بود یک فروشگاه لوازم ماهیگیری داشتند که تعدادی از
کارگران در آن کار میکردند ،بخشی از کارگران خوب و بخش دیگری بد؛
ولی عمدتاً کارگران متوسط بودند.

جاناتان هروقت که درگیر انجام کاری یا رسانیدن پیامی برای فروشگاه
پدر و مادرش نبود قایق بادی کهنهاش را میگرفت و از طریق آبراه باریک قایق
های کوچک به جستجوی ماجرایی میپرداخت .همانند بسیاری از نوجوانان ،که
اوقات زندگی را در یک محل میگذرانند ،او نیز زندگی راکمی کسل کننده و
اطرافیانش را عاری از تخیل و خالقیت مییافت .آرزو داشت که درخالل گریز
هایش به ورای آبراه به یک کشتی غریبه یا یک هیوالی دریایی برخورد .شاید به
یک کشتی روبرو شده و مجبور شود به عنوان یکی از خدمه به هفت دریا سفر کند.
یا شاید یک کشتی شکار نهنگ او را به عنوان صیاد بر روی عرشۀ خود بپذیرد .ولی
افسوس که اغلب این سفر های رویایی به یک احساس شدید گرسنگی در ناحیۀ
شکم و یا احساس خستگی در گلویش منتهی شده و تنها چیزی که از رویاهایش
به جا میماند ،فکر غذای شبی بود که در خانه انتظارش را میکشید.

جاناتان زندگی را یکمقدار خسته کن یافت...
1

در یکی از آن روزهای عالی بهاری ،که هوا اغوا کننده و دریا وسوسه
انگیز بود ،جاناتان بقچة نان را همراه با وسایل ماهیگیری در قایق کوچکش گرد
آورد ،و از طریق آبراه کوچک به راه افتاد و در حالیکه صخرههای چراغ دریایی
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را پشت سر میگذاشت چشمش به شاهباز عظیمی افتاد که بر فراز کوهستان های
ساحلی ،آرام و آزاد گشت می زد .او نیز در دلش احساس رهایی کرد؛ ولی از
آنجا که پشت به نسیم داشت ،متوجه ابرهای تیره و تاری که پشت سرش در افق
به هم میآمدند نشد.

جاناتان تنها اخیرا ً جرأت کرده بود که از خلیج خارج شود و به آب های
آزاد برود و اعتماد به نفسش روز به روز بیشتر شده بود .در نتیجه وقتی بادها شدت
گرفت ،نگران نشد تا اینکه خیلی دیر شده بود .دیری نپایید که ضربه های طوفان
با حدّت و شدّت وحشتانکی بر سرش میکوبید و او وحشتزده و دستپاچه برای
تنظیم بادبان هایش تقلاّ میکرد .قایقش در میان امواج خروشان به سان چوب
پنبه از این طرف به آن طرف منحرف میشد و هر تالشی که برای کنترول آن
میکرد در مقابل ضربات سهمگین طوفان بیفایده بود .سر انجام خود را به سقف
قایق انداخت و با دو دست محکم کناره های قایق را چسپید ،به این امید که قایق
واژگون نشود .دیگر شب و روز در پیچ وتاب سرگیجه آوری در هم آمیخته
بودند.

هنگامیکه طوفان سرانجام فرو نشست ،قایقش تخته پاره ای بیش نبود.
چوب بادبانش شکسته ،بادبان هایش پاره و بدنۀ قایقش به سمت راست گج شده
و در آب فرو رفته بود .دریا آرام گرفت؛ ولی غبار غلیظی همه جا را گرفته بود
که دید او را از هرسو منقطع کرده بود .پس از آن که روزها در آب غوطه ور بود
آب آشامیدنیش تمام شده بود و تنها میتوانست لبانش را با قطرات آبی که از پاره
پرد ه های بادبان های کشتی اش میچکید مرطوب کند .سپس غبار برطرف شد و
جاناتان توانست جزیره ای را از دور ببیند .آرام آرام که نزدیکتر شد ،سرزمین
های ناشناسی را دید که از ساحل سرسبز به درون آب پیش رفته بودند و نیز تپه
های شیب داری که از ورای آنها گیاهان انبوه و تنیده به چشم میخورد.

امواج او را به قسمت کم عمق ساحل برد .او قایقش را رها کرد و با
ذوق و شوق به طرف خشکی شنا کرد .به سرعت میوه های از قبیل گواوا ،کیله و
سایر میوه های لذیذی که در آن طرف ساحل سرسبز ،در آب و هوای مرطوب
جنگلی به وفور پرورش یافته بود پیدا کرد و از آنها مقدار زیاد خورد .به محض
اینکه توانش باز آمد ،جاناتان احساس فالکت کرد؛ ولی از این که زنده مانده بود
خوشحال شد و در واقع از این که به درون ماجرایی پیش بینی نشده افتاده بود به
هیجان آمد .بالفاصله در امتداد ساحل ریگی سفید به راه افتاد تا تازههای بیشتری
را درباره این سرزمین ناشناخته کشف کند.
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اخاللگر
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ایجاد شغل آسان است -فقط مانع ماشین آالت مزرعه شوید.
ریچارد بی .مککینزی

جاناتان ساعت ها بدون اینکه کوچکترین اثری از حیات ببیند راه رفت.
ناگهان چیزی در میان درختان حرکت کرد و جانور کوچکی با یک دم زرد
پلنگی در باریکۀ راهی که به مشکل مشخص میشد از جلوی چشمش گذشت
«یک پشک!» جاناتان با خود فکر کرد« :شاید این پشک من را به نزد موجودات
زندۀ دیگری راهنمایی کند ».پس از میان شاخ و برگها به دنبال جانور شتافت.
همین که به اعماق جنگل وارد شد و ساحل از نظرش ناپدید شد ،صدای
چیغ گوشخراشی را شنید .ایستاد ،سرش را به طرف صدا کج کرد و سعی کرد
که منشای صدا را پیدا کند .درست در مقابلش چیغ بلند دیگری را شنید که
درخواست کمک میکرد .از یک سراشیبی و از میان تودهای از شاخه های
درختان و برگ ها باال رفت و به یک باریکۀ راهی پهن تر وارد شد.

به محض اینکه از میان شاخه های درختان و برگ ها گذشت .جاناتان
سینه به سینه با یک مرد جنگلی مواجه شد .مرد نعره زنان گفت« :از سر راه من
برو کنار بی شعور!» و او را همچون پشه ای کنار زد .با حالت پریشانی و درهم و
برهم ،جاناتان نگاهی به باالی سرش انداخت و دو نفر مرد را دید که زنی را که
فریاد و فغانش بلند بود و به اطراف لگد میپراند کشان کشان میبردند .این سه نفر
پیش از آن که جاناتان نفسش سر جایش بیاید از نظر ناپدید شده بودند .جاناتان
که مطمئن بود به تنهایی قادر نخواهد بود ،که زن را از چنگال آن دو مرد جنگلی
خالص کند ،به سرعت به طرف پایین دوید تا کسی را برای کمک بیابد.

پس از چند لحظه به محوطۀ بازی رسید که عده ای در آنجا در اطراف
یک درخت بزرگ جمع شده بودند و با چوب به تنۀ درخت میکوبیدند .جاناتان
با عجله پیش رفت و بازوی مردی را که ظاهرا ً سرپرست گروه بود گرفت و در
حالت خستگی و پیهم نفس کشیدن گفت« :خواهش میکنم کمک کنید ،آقا!
دو نفر مرد یک زن را دستگیر کردند و او به کمک احتیاج دارد» مرد با بیاعتنایی
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گفت :مسئلهای نیست ،آن زن باید توقیف شود .تو دخالت نکن و برو دنبال کار
خودت .ما خیلی کار داریم».

جاناتان که هنوز نفس میزد گفت« :توقیف شود؟ ولی او چهره اش
به ..به یک جنایتکار نمیخورد ».جاناتان با خود اندیشید که اگر آن زن مرتکب
خالفی شده؛ پس چرا آنطور فغان میکرد و کمک میطلبید؟ پرسید« :میبخشید
آقا ،او مرتکب چه گناهی شده؟»

مرد بینی اش را با بی حوصلگی باال کشید و گفت« :خب ،اگر خیلی الزم
است بدانید ،گناهش این است که او اشتغال همۀ کسانی را که اینجا کار میکنند
را در معرض تهدید قرار داده است».
جاناتان با حیرت پرسید« :او شغل مردم را تهدید کرده؟ چطوری این کار
را کرده است؟»

سرپرست گروه ،نگاه تندی به این جوان فضول و نادان انداخت و با سر
به او اشاره کرد که به کنار درختی برود که کارگران به شدّت و حدّت هرچه تمام
تر با چوبدستی به تنهاش میزدند .مرد درحالیکه با دقت ّ
تکه آشغالی را از آستین
جاکت خوش دوختش میزدود ،لبانش را غنچه کرد و گفت« :گاهی اگر صد
نفر کارگر به طور شبانه روزی کار کنند میتوانند یک درخت نسبتاً تنومند را در
ظرف کمتر از یک ماه بیندازن ».و سپس ادامه داد« :امروز صبح این زن "درابا"
آمده سرکار ،یک تیکه فلز تیز را در سر چوبش بسته و یک درخت را در ظرف
کم تر از یک ساعت انداخته ــ خودش به تنهایی! فکرش را بکنید! ما ناچار بودیم
جلوی این چنین کار هولناکی را که نحوۀ سنتی کار کردن را تهدید میکرد
بگیریم».
چشمان جاناتان از تعجب باز شد .از اینکه میشنید زنی برای خالقیت
مورد مواخذه و تنبیه قرار میگیرد سخت حیرت زده شده بود .در وطن او همه
برای قطع درختان از تبر و اره استفاده میکردند .در واقع خود او نیز چوب الزم
برای قایقش را همین گونه تهیه کرده بود .جاناتان با تعجب گفت« :ولی این ابتکار
او به هرکسی ،صرفنظر از بزرگی و قدرتش ،این فرصت را میدهد که درخت
قطع کند و آیا این موجب نمیشود که چوب سریعتر و با قیمت نازل تری به دست
بیاید و همین طور هم چیزهایی که با چوب ساخته میشود؟»

او یک درخت را در کمتر از یک ساعت شکست و از بین برد.

مرد با خشونت گفت« :این چه حرفی است؟ چطور ممکن است یک
آدم حاضر شود چنین ایده ای را پخش و نشر کند؟ این کار یک کار آبرومند و

5

6

شرافت مندانه است .ما نمیتوانیم اجازه بدهیم هر آدم الغر و مردنی که از عهدۀ
انجامش بر نمیآید با یک ایدۀ عجیب و غریب بیاید و همه چیز را به هم بریزد».

جاناتان در حالیکه سعی میکرد لحنش برخورنده نباشد گفت« :ولی آقا
این کارگران خوب شما دستها و مغزهای پر استعدادی دارند .آنها میتوانند با
این ابتکار مدت زمانی را که در انداختن درختها صرفه جویی میکنند در راه
انجام کارهای دیگر مورد استفاده قرار بدهند .میتوانند مث ً
ال میز ،الماری ،قایق یا
حتی خانه بسازند!»

مرد با نگاهی تهدید آمیز او را مخاطب قرار داد و گفت« :گوش کن
جوان! هدف اصلی از کار ،ایجاد اشتغال تمام وقت و مطمئن است – نه تولید
محصوالت جدید ».لحن او در ادای این کلمات به خشونت گرایید« .حرفهای
تو هم بوی اخاللگری میدهد .هر کی از این زن شریر حمایت کند ،پی درد سر
میگردد ،تو اهل کجائی؟»

جاناتان با دلهره پاسخ داد« :من حتی خانم درابا را نمیشناسم و دنبال
درد سر هم نمیگردم ،محترم .مطمئنم که شما درست میگویید .ببخشید ،من باید
بروم ».با این حرف جاناتان روی گرداند و با شتاب از همان راهی که آمده بود
برگشت .این برخورد آغازین او با مردم جزیزه ،حالت عصبی در او ایجاد کرد.
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یک فاجعه مشترک

3

آنچه منافع مشترک بسیاری افراد باشد کمتر به آن توجه صورت میگیرد ،چون همه انسان ها توجه بیشتر به چیزی
دارند که از خودشان باشند ،در تناسب به داشتن چیزی مشترک با دیگران.
ارسطو ()384-322

راهی که به داخل جنگل انبوه نفوذ میکرد به تدریج کمی پهنتر شد.
آفتاب نیم روز باالی سر جاناتان داغ و سوزان بود که او ناگهان به دریاچه کوچکی
رسید .همین که خواست با دو دست آب بردارد و با آن گلو تازه کند .صدای
هشدار دهنده ای را شنید که میگفت« :اگر جای تو بودم از آن آب نمینوشیدم».
جاناتان به طرف صدا برگشت و پیر مردی را دید که کنار ساحل زانو زده
و مشغول پاک کردن چند ماهی کوچک بر روی تخته بود .در کنار پیر مرد یک
سبد ،چنگک ماهیگیری و سه چوب ماهیگیری وجود داشت که انتهای آنها در
ریگ فرو رفته و از هر یک از آنها نخی تا به درون آب امتداد داشت .جاناتان
مؤدبانه پرسید« :آیا امروز شکار خوبست؟»
مرد بدون آنکه زحمت سر باال کردن به خود بدهد ،با حالت دلخور
پاسخ داد« :نه! این چند تا ماهی کوچک تنها چیزیست که امروز گیرم آمده».
سپس دوباره مشغول پوست کردن ماهی ها و انداختن آنها در تابۀ داغی شد که
روی آتش قرار داشت .ماهیها که در تابه جلز و ولز میکردند بوی مطبوعی راه
انداخته بودند .جاناتان چشمش به آن گربۀ زرد پلنگی خیابانی افتاد که قب ً
ال دیده
بود و دنبال آن به راه افتاده بود .پشک مشغول خوردن آشغال و ماهی ها دور
انداخته بود ،دهانش آب افتاد.
جاناتان که خود را ماهیگیر ورزیده ای میدانست پرسید« :برای طعمه
(دام) از چی استفاده کردید؟» مرد سرش را باال آورد و متفکرانه نگاهی به جاناتان
انداخت« .طعمۀ (دام) من هیچ مشکلی ندارد جوان؛ تازه من بهترین هایش را از میان
چیزیکه در این دریاچه باقی مانده گرفتم».
جاناتان که احساس کرده بود پیر مرد چندان تمایلی به سوال و جواب
ندارد ،با خود فکر کرد اگر مدتی سکوت اختیار کند ممکن است خود پیر مرد
اطالعات بیشتری را در اختیار او قرار دهد .تصادفاً ماهیگیر پیر به او اشاره کرد که
به کنار آتش بیاید و در خوردن ماهی و قدری نان با او شریک شود .جاناتان که
بسیار گرسنه بود غذایش را بلعید؛ گرچه در تمام مدت از اینکه در بخشی از غذای
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این دریاچه تنها متعلق به من نیست-
		
متعلق به همه است ،درست مانند جنگلها و جریان آبهای خروشان.
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چاشت مختصر این مرد شریک شده بود احساس گناه میکرد .پس از اتمام غذا،
سکوت اختیار کرد و دقیقاً همان طوریکه حدس زده بود پیر مرد به سخن گفتن
شروع کرد.

پیر مرد با حالتی تأسف بار گفت« :سال ها پیش این جا ماهیهای درشتی
وجود داشت؛ ولی همهای شان را از بین بردند .حاال فقط این ریزهها باقی مانده اند».
جاناتان گفت« :ولی کوچکها بزرگ میشوند ،این طور نیست؟» او به
علف های شاداب ،که در آب های کم عمق کنار ساحل روئیده بود و ممکن بود
ماهی های زیادی در البالی آنها مخفی شده باشند خیره شده بود.

نخیر! مردم فرصت نمیدهند ،حتی کوچک های شان را نیز میگیرند.
بدتر از همه این است که زبالههای شان را در آن طرف دریاچه میریزند .آن
آشغالها را آن طرف میبینی؟»

جاناتان که خیلی حیران به نظر میآمد پرسید« :پس چرا دیگران ماهی
های شما را میگیرند و زباله های شان را میریزند در دریاچۀ شما؟»

«نه ،نه» ماهیگیر پیر گفت« :این دریایچۀ من نیست ،متعلق به همۀ مردم
است ...مثل جنگل ها و نهر ها».

«پس این ماهیها مال همه است »...جاناتان مکث کرد« .حتی مال من؟»
اکنون او دیگر در بارۀ این که بخشی از غذای پیر مرد را گرفته بود احساس گناه
کمتری میکرد.
پیر مرد پاسخ داد« :نه دقیقاً آنچه که به همه تعلق دارد در واقع مال هیچ
ال ماهی مال هیچکس نیست تا این که ،مث ً
کس نیست – مث ً
ال چنگک من ماهی را
نیش (محکم) بگیرد ،آن وقت مال من است».
«من ندانستم ».جاناتان که ابرو هایش را به حالت سر درگمی در هم کشیده
بود ،گویی که با خودش حرف بزند تکرار کرد« :ماهی مال همه است .معنی اش
این است که مال هیچکس نیست تا این که به چنگک ماهیگیری شما گیر کند .آن
وقت آن ماهی مال شماست؟ آیا شما کاری برای مواظبت یا پرورش آنها انجام
می دهید؟»
مرد در حالیکه بینی اش را به حالت تمسخر باال میکشید گفت« :البته که
نه .چرا انجام بدهم؟ من بیایم برای مواظبت از آنها یا پرورش آنها به خودم زحمت
بدهم که یکی دیگر هر وقت دلش خواست بیاید اینجا و آنها را صید کند؟ اگر
قرار باشد دیگران بیایند ماهی های دریاچه را بگیرند و بعد از آن هم محیط دریاچه
را با زباله های شان به گند بکشند ،آن وقت تمام زحمات من به هدر می رود!»
11

پیر مرد ماتم زده به آب نگریست و سپس با حالت غم انگیز اضافه کرد:
«ای کاش که دریاچه واقعاً مال من میبود .آن وقت بسیار خوب از ماهی ها مواظبت
میکردم .درست همان طوریکه گاو داران در قریة همجوار گاو داری های شان
را اداره میکنند ،من هم به دریاچهام میرسیدم .درشت ترین و قوی ترین نژاد های
ماهی را در آن تکثیر میکردم و مطمئناً اجازه نمیدادم ،نه یک ماهی دزد نزدیکش
شود و نه کسی جرأت کند زباله در آن بریزد ،کاری می کردم که»...
جاناتان حرف او را قطع کرد و پرسید« :دریاچه را فع ً
ال کی اداره میکند؟»

چهرۀ آفتاب سوختۀپیر مرد درهم کشیده شد« .شورای بزرگان مسوول
این کار است .هر چهار سال یک بار یک جمعی از افراد به عنوان اعضای این
شورا انتخاب میشوند .بعدش شورا یک نفر را به عنوان مسوول دریاچه می گمارد
و حقوقش را با مالیاتی که از من میگیرند میپردازد .این مسوول محل ماهیگیری
موظف است ،از ماهیگیری زیاد و همین طور از ریختن زباله در دریاچه جلوگیری
کند .جالب اینجاست که اعوان و انصار اعضای شورا هروقت خوش داشته باشند
ماهی میگیرند و هر کجا بخواهند زباله میریزند».
«آنها مدتی نشستند و به امواج ظریفی که نسیم روی آب ایجاد میکرد
خیره شدند .جاناتان متوجه شد که پشک زرد پلنگی عمودی نشسته و به کله ماهی
که در بشقاب او مانده بود نگاه خیره میکند .کله ماهی را برداشت و به طرف
پشک انداخت و پشک با چابکی آن را به پنجه اش قاپید .پشک زرد خیلی زرنگ
بود و یک گوشش در خالل یک جنگ و دعوای قدیمی پاره شده بود.
جاناتان که مشغول فکر کردن در مورد حرف های پیر مرد بود پرسید:
«حاال دریاچه خوب اداره می شود؟»

ماهیگیر پیر غرزنان گفت« :خودت میبینی دیگه .از قد و اندازۀ این ماهی
هایی که من گرفته ام معلوم میشود .ظاهرا ً مثل این که هر چی حقوق و مزایایی
این جناب مسوول دریاچه چاقتر میشود ،ماهی های دریاچه الغرتر و ریزهتر
میشوند».
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پولیس غذایی

4

اگر کسی نمیخواهد کار کند ،پس نباید غذا هم بخورد.
استی .پاول ()5-67

باریکۀ راهها به یک راه خاکی و نهایتاً به یک راه روستایی پهن منتهی
شد .جاناتان دیگر به عوض جنگل از کنار چراگاه تپه ماهوری غلطان و مزارع
در حال شکوفائی و باغ های پر میوه عبور میکرد .دیدن آن همه مواد خوراکی
رسیده موجب شد جاناتان به یاد بیاورد برای چاشت چقدر غذا کم خورده بود.
راهش را به طرف یک خانۀ روستائی سفید رنگ و نظیف کج کرد به امید اینکه
هم راهش را و هم احتماالً یک وعده غذای خوب پیدا کند.
بر باالی یک دروازه سرپوشیده زن جوانی را یافت که بازوانش را دور
گردن یک پسر انداخته بود و هر دوی آنها گریه میکردند .جاناتان با ناراحتی
پرسید« :خیلی ببخشید چیزی شده؟» زن که چشمانش پر از اشک بود سرش را باال
آورد و هق هق کنان گفت« :شوهرم ،اوه ،شوهرم! میدانستم یک روزی این بال به
سر ما میآید .شوهرم توسط پولیس غذایی توقیف شده است!»
«خیلی از این بابت متاسفم ،خانم! گفتید "پولیس غذایی"؟» جاناتان با
محبت دست به موهای سیاه پسرک کشید و پرسید« :برای چی توقیفش کردند؟»
زن که سعی میکرد مانع اشکهایش شود دندانهایش را با هم فشرد و با بغض
گفت« :گناهش این بود که از حد زیاد کاشته!»
جاناتان تکان خورد .این جزیره واقعاً جای عجیب و غریبی بوده! «اینجا
زیاد چیز کاشتن گناه است!»

آنها برای از بین بردن حاصالت حتا برای تو پول پرداخت کردند.

زن ادامه داد« :پار سال پولیس غذایی دستور العملی را صادر کرد که
طی آن برایش گفته بودند چقدر میتواند کشت کند وبه اهالی بفروشد .ادعا
کرده بودند که قیمت های پایین به کشاورز های دیگر صدمه میزند ».لبانش را با
مالیمت محکم گرفت و بعد با صدای بلند گفت« :شوهر من دهقانی بود که اگر
همۀ دهقانان اینجا را میگذاشتند یک طرف ،او از همة آنها سر بود!» بالفاصله
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جاناتان صدای قهقههای را از پشت سرش شنید .مردی فربه و تنومند با گام های
شمرده به طرف خانۀ زن میآمد .او با حالتی استهزا آمیز گفت« :ها! ها! به نظر
من بهترین دهقان آن کسی است که مزرعه را به چنگ میآورد .درست است؟»
سپس نگاه تندی به زن و پسرش انداخت و با یک حرکت آمرانۀ دست فرمان داد:
«حاال وسایل تان را جمع کنید و از اینجا بروید! شورای بزرگان ،این زمین را بر
من واگذار کرده است».
بعد او سگ ،اسباب بازی را که روی زینهها افتاده بود برداشت و در
دستان جاناتان فرو کرد و گفت« :حتماً به کمک احتیاج دارد ،رفیق! حرکت کنید
و از اینجا بروید که حاال دیگر ارباب اینجا من هستم».
زن برخاست .چشمانش از خشم برق میزد« .شوهر من دهقانی است که
تو هرگز به آن نمیرسی».
مرد در حالیکه با وقاحت میخندید گفت« :آن را دیگر شورا تصمیم
میگیرد .درست است! شوهر تو دستش در این کار خوب بود .میدانست چی
کشت کند و چطور مشتری هایش را راضی نگهدارد .همۀ اینها درست است،
عالی بود! ولی یک چیز را فراموش کرد -شورای بزرگان است که تصمیم
میگیرد چی باید کاشته شود و با چه قیمتی به فروش برسد و پولیس غذایی هم
قوانین و مقررات شورا را اجرا میکند».

چاپلوسی کند .او با وجدان محصول تولید میکرد و با و جدان محصوالتش را
میفروخت».
مرد ،زن و پسرش را از دروازه ورودی سرپوشیده به پایین انداخت و
غرید« :کافی است دیگر! او سهمیههای سالیانۀ شورا را رعایت نکرد .هیچکس
نمیتواند با پولیس غذایی مخالفت کند .از ملک من بروید بیرون!»
جاناتان به زن کمک کرد تا وسایلش را از آنجا ببرد .زن و پسر آرام آرام
از خانة شان دور شدند .در انحنای جاده برگشتند و برای آخرین بار به خانه زیبا و
انبارشان نگاه کردند .جاناتان پرسید« :حاال شما چی خواهید کرد؟»
زن آه کشید و گفت« :من توان خرید غذا را با این قیمتهای سنگین
ندارم .خوشبختانه ،بستگان و دوستانی داریم که میتوانیم از آنها کمک بخواهیم.
در غیر این صورت مجبور میشدم از شورای بزرگان درخواست کنم که از من و
پسرم نگهداری کنند .خیلی دل شان میخواهد که این کار را بکنند ».زن این جمله
را با تلخی ادا کرد و بعد دست پسرش را گرفت و در حالیکه با دست دیگر بقچۀ
بزرگش را حمل میکرد گفت« :بیا برویم ،دیوی».
جاناتان به شکمش چنگ زد – از اینکه بیش از آن احساس گرسنکی
کند روحیهاش خراب بود.

زن فریا زد« :تو یک انسان طفیلی هستی! همیشه حدس هایت غلط در
میآید .حیف آن تخم ریختن و کود که تو همیشه به هدر میدهی و اگر هم یک
وقت محصولی به دست آورده ای خواسته ای به یک قیمت بلند به فروش برسانی
که هیچکس توان خریدش را نداشته .تو همیشه تخم را در زمینهای سیالبی یا
زمین های خشک و بدون آب و علف میریزی و وقتی همه چیز از بین میرود
کسی با تو کاری ندارد ،چون با آشنایانی که داری شورای بزرگان میآیند و
خسارهات را میپردازند .حتماً برایت پول دادند که کل یک محصول را از بین
ببری!»
جاناتان ابروانش را درهم کشید و گفت« :پس یک دهقان خوب بودن
هیچ امتیازی ندارد!»
زن که صورتش سرخ شده بود گفت« :دهقان خوب بودن یک درد
سر است .شوهر من ،برخالف این طفیلیها ،حاضر نشد در برابر بزرگان شورا
15
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شمع و باال پوش

5

زمانیکه کاالهای تجارتی از مرزها عبور نکنند ،عساکر عبور خواهند کرد.
فریدریک باستیا ()1801-1850

جاناتان یکی دو مایل همراه زن ماتم زده و پسرش رفت تا اینکه به خانۀ
بستگانشان رسیدند .آنها به گرمی از او تشکر کردند و از او خواستند که نزد آنها
بماند؛ ولی او با یک نگاه دریافت ،که خانه به زحمت گنجایش همۀ خانواده را
ندارد ،پس عذر خواست و به راه خود ادامه داد.
راه او را به کنار رودخانه ای کشاند که پل روی آن به شهری که دارای
دیوار بود منتهی میشد .این پل باریک در وسط دارای دیوار چشمگیری بود که
در تمام طول پل ادامه داشت و عرض پل را به دوقسمت تقسیم میکرد .درقسمت
سمت راست عالمتی وجود داشت که به سمت شهر دارای دیوار اشاره میکرد
وروی آن نوشته بود« :به شهر استولتا ،جزیرۀ کورامپو داخل شوید ».در سمت
دیگری دیوار عالمت دیگری بود که روی آن صرفاً نوشته بود« :خروج .داخل
نشوید ».این تنها ویژگی عجیب و غریب این پل نبود .برای ورود به شهر ،شخص
ناگزیر بود از روی موانع تیز و دندانه داری عبور کند .توده هایی از صخرههای
لبه تیز و سنگ های عظیم مقابل دروازه دخولی پل ،راه عابرین را بسته بودند.
تعدادی از مسافران بستههای سنگین خود را به عوض اینکه با خود حمل کنند و
به باالی صخرهها بکشند آنها را کنار راه رها کرده و یا اینکه به درون دریا انداخته
بودند .دیگران ،بخصوص سالمندان منصرف شده و بر میگشتند .پشت سر یک
مسافر ناتوان ،جاناتان آن پشک زرد رنگ پلنگی را با گوش پاره دید ،که کنار
یک بسته ،که یکی از مسافران رها کرده بود ایستاده است ،آن را بو میکشید و با
پنجه داخلش را جستجو میکرد .همینطور که نگاه می کرد ،پشک تکة گوشت
خشک را از درون بقچۀ پاره بیرون کشید.

چرا آنها راه ورود به این مکان را بسیار دشوار ساخته اند؟
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بر خالف سمت ورودی ،بخش خروجی پل کام ً
ال صاف و هموار بود.
بازرگانانی که کاال از شهر خارج میکردند به راحتی از آنجا عبور میکردند.
جاناتان حیران شد که« :چرا ورود به شهر را آنقدر دشوار ساخته اند در حالیکه
خروج از شهر آن قدر آسان است؟»
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جاناتان به قسمت ورودی داخل شد ،پایش چندین بار بر روی راه رو
ناهموار لغزید و سر انجام خود را از سنگها و صخرهها باال کشید .باالخره به یک
دروازۀ چوبی ضخیم رسید که از طریق آن توانست وارد شهر شود .در جادههای
شهر مردم سوار بر اسب یا در حال حمل بستهها و صندوق ها و نیز مردمی سوار بر
انواع وسائط نقلیه در رفت و آمد بودند .جاناتان شانههایش را صاف کرد ،گرد و
غبار را از پیراهن و پتلون پاره پاره اش تکاند و از دروازه داخل شد .گربۀ وحشی
پشت سرش داخل آمد.
دقیقاً در دروازة ورودی ،زنیکه یک پوست نوشتة لوله شده را در دست
داشت سر میزی نشته بود که روی آن پُر بود از مدال های براق کوچک .زن با
یک لبخند سراسری بر لبانش ،دستش را دراز کرد و در حالیکه سعی میکرد
یکی از مدال ها را بروی جیب پیراهن جاناتان نصب کند گفت« :میبخشید ،شما
حاضر هستید الیحۀ من را امضاء کنید؟»
جاناتان با لکنت زبان گفت« :وال نمیدانم .ممکن من را راهنمایی کنید
چطور بروم به مرکز شهر؟»
زن نگاه مشکوکی به او انداخت و پرسید« :تو شهر را نمیشناسی؟»
جاناتان که متوجه شد لحن زن ناگهان سرد و خشن شده مکث کرد و بعد
بالدرنگ پرسید« :گفتید کجا را امضا کنم؟»
لبخند دوباره به چهرۀ زن برگشت« :اینجا را ،درست زیر آخرین امضا،
درست اینجا .با این کار شما به خیلیها کمک میکنید».
جاناتان شانه هایش را باال انداخت و قلم را برداشت .دلش برای این زن
که در چنین روز خوش آفتابی ،خودش را در البسة ضخیم پوشانیده بود و به شدت
عرق میریخت سوخت .از او پرسید« :این درخواست یا الیحه برای چیست؟»
زن دستهایش را در سر سینهاش به هم جفت کرد گویی بخواهد یک
تک نوازی را شروع کند« .این الیحه ایست برای حمایت از مشاغل و صنایع.
بدون شک شما با حمایت از صنایع و مشاغل موافقید ،درست میگویم؟»
جاناتان با حرارت جواب داد« :البته که موافقم!» او به یاد زن جوانی افتاده
بود که به اتهام تهدید مشاغل دیگران بازداشت شده بود .به این ترتیب اص ً
ال میل
نداشت که خودش را نسبت به مسئلة شغل دیگران بی اعتنا نشان دهد .پرسید:
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«حاال این امضا ها چطور میتواند به شما کمک کند؟» و در همین حال ورق را به
گونۀ امضا کرد که امکان نداشت کسی بتواند آنرا بخواند.
«شورای بزرگان از صنایع داخلی در مقابل تولیداتی که از خارج میآید
حمایت میکند .همان طوریکه دیدید ما تدابیری اندیشیدهایم و آنها را روی
پل شهر ما به کار گرفته ایم ،ولی خیلی کارهای دیگر است که باید انجام بگیرد.
اگر تعداد کافی مردم این الیحه را امضا کنند ،شورا قول داده که واردات اقالم
خارجی را که میتوانند به صنایع داخلی ما صدمه بزنند ممنوع کند».
جاناتان پرسید« :این صنایع شما چی است؟»
زن با نهایت غرور گفت« :من به نمایندگی از طرف صنف شمع سازان و
باالپوش دوزان استم و این الیحه برای ممنوع کردن نور خورشید است».
«نور خورشید؟!» جاناتان نفسش بند آمد« .چطور؟! چرا نور خورشید
ممنوع شود؟»
زن با حالت تدافعی جاناتان را نگریست و گفت« :میدانم ،به نظر عجیب
میآید ولی آخر میدانید؟ آفتاب به کار شمع سازها و باالپوش دوزها آسیب
میرساند .مردم وقتی نور کافی داشته باشند و گرم باشند دیگر نیازی به شمع و
همینطور به باالپوش هم ندارند .حتماً شما میدانید که خورشید منبع بسیار ارزان
نور و گرمای خارجی است .خوب این موضوع برای شمع سازان و باالپوشدوزان
قابل تحمل نیست!»
هستند».

جاناتان اعتراض کرد« :ولی نور و گرمای خورشید موهبتهای رایگان
زن با چهرة ناراحت ناله کنان گفت« :مشکل همین جاست ،میدانید؟»

و سپس کاغذ و یک قلم پنسل را آورد و بعد از انجام محاسباتی گفت« :طبق
محاسبۀ من دسترسی ارزان قیمت به این عناصر خارجی تا حدود پنجاه درصد
اشتغال و دستمزدها را کاهش میدهد ،یعنی در صنایعی که من به نمایندگی
از طرف شان هستم .یک مالیات سنگین روی پنجرهها یا کام ً
ال یک ممنوعیت
میتواند تا اندازۀ زیادی به این و ضعیت کمک کند».
جاناتان الیحه را زمین گذاشت و گفت« :ولی اگر قرار باشد مردم بابت
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این نور و حرارت پول بپردازند ،برای خرید اقالم دیگر دچار مشکل میشوند –
اقالمی مثل گوشت و نان و نوشیدنیها».
زن بالدرنگ پاسخ داد« :ولی من به نمایندگی از طرف قصابها و نانواها
یا کارخانه های مشروب سازی نیستم ».به محض اینکه تغییری در حالت چهره و
نحوۀ برخورد جاناتان دید ،الیحهاش را از دست او قاپید و با عصبانیت گفت« :به
نظر میرسد که شما به یک سلسله هوسهای مصرف کنندگان بیشتر عالقمند
هستید تا حمایت از امنیت شغلی و سرمایهگذاری اساسی .روز شما بخیر آقا!» با
ادای این جمله ،مکالمه را یکباره پایان داد.
جاناتان از کنار میز او دور شد و با خود اندیشید« :ممنوعیت آفتاب؟
چه ایدههای جنون آمیزی! اول آن تیشه ،بعد پولیس خوراکی و حاال ممنوعیت
آفتاب .خدا میداند که بعدش به فکر چی میافتند!»
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6
مالیات قد

ما و دیگر افرادی که همانند ما باور عمیق به آزادی دارند ،بجای زندگی کردن به زانوهای ما ترجیح میدهند تا
در قدم های ما بمیرند .و کسانیکه در مبارزه با دخالت دولت هستند ،افتخار میکنند.
فرانکلین روزویلت ()1882-1945

همینطور که جاناتان در شهر قدم میزد ،ناگاه متوجه مرد با وقار و
خوش لباسی شد که در جاده زانو زده و به طرز دردناکی بر روی زانوانش راه
میرفت .با این وجود ،مرد ظاهرا ً هیچگونه معلولیتی نداشت فقط کوتاه به نظر
میرسید .جاناتان خواست دست کمکی به طرف او دراز کند ولی مرد دستش را
کنار زد و در حالی که خطوط چهره اش از درد درهم میرفت گفت« :نه متشکرم!
من میتوانم راه بروم فقط رفتن روی زانو یک مقدار عادت میخواهد».
«شما میتوانید راه بروید؟ پس چرا از سر زانو بلند نمیشوید ،که روی
پای هایتان ایستاد شوید؟»
«اوخ!» مرد ناله ای کرد و از ناراحتی چهره اش درهم فرو رفت و سپس توضیح
داد« :این یک تمرین برای هماهنگ شدن با تعرفۀ مالیاتی است».
جاناتان با تعجب پرسید « :تعرفۀ مالیاتی؟! تعرفۀ ملیاتی چی ربطی به راه
رفتن دارد؟»
«خیلی ربط دارد! آخ!» در اینجا مرد روی پنجههای پایش ایستاد تا قدری
از تمرین شکنجه وارش بیاساید .دستمالی از جیب پیراهنش بیرون آورد و عرق
پیشانیش را با آن خشک کرد .بعد دوال شد ،یک به یک زانوانش را مالش داد.
وصلههای زیادی روی همدیگر سر زانوانش دوخته شده بود که همگی رفته و
کهنه بودند .بعد از رفع خستگی توضیح داد« :اخیرا ً تعرفههای مالیاتی را طوری
تغیر دادند که وضعیت برای آدمها با قامت های مختلف متعادل شود».
«یعنی چی وضعیت متعادل شود؟»
مرد از او خواست« :خواهش میکنم کمی جلوتر بیایید که من مجبور
نشوم داد بکشم .حاال بهتر شد .شورای بزرگان بر این عقیده شدند که آدمهای بلند
قد نسبت به آدمهای کوتاه خیلی امتیازهای زیادی دارند».
«امتیاز بلند قدی؟» مرد گفت« :اوه بله! آدمهای بلند قد همیشه برای
استخدام ،ترفیع ،در مراسم ورزشی ،تفریحی ،موقعیت های سیاسی و حتا در امر
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این اصالحات جزیی در قانون مالیات است.

ازدواج از امتیاز بیشتری برخوردار هستند! آخ!» دستمالی را که در دست داشت،
دور تازه ترین پارگی در سر زانوی پتلون خاکستریش پیچید و ادامه داد« :بنابر این
بزرگان شورا تصمیم گرفتند که با وضع مالیات قد یک تعادل برقرار کنند».
«پس آدمهای بلند قد باید مالیات قد شان را بپردازند؟» جاناتان به
اطرافش نگاه کرد؛ و احساس کرد که بی اختیار بدنش خم شده است.
«مالیاتی که ما باید بپردازیم رابطۀ مستقیم دارد با قدهای ما».
جاناتان پرسید« :هیچکس به این مالیات اعتراض نکرده؟»
مرد پاسخ داد« :فقط آنهایی که حاضر نشدند روی زانوهای شان راه
بروند .البته سیاست مدارهای مان از این قانون مالیات مستثنی هستند .اما معموالً
به بلند قدها رای میدهیم .ما دوست داریم از موضع پایین تری به رهبران ما نگاه
کنیم».
جاناتان مات و مبهوت شده بود .اینک کمی خمیده شده و با عدم اعتماد
به نفس سعی میکرد خود را جمع کند .درحالیکه باهردو دست به زانوان مرد
اشاره میکرد با ناباوری پرسید« :پس شما صرفاً به خاطر مافیت ازمالیات روی زانو
هایتان راه میروید؟»
مرد با صدای حاکی ازدرد پاسح داد« :البته ،تمام امور زندگی ما به محور
مالیات میچرخد .کسانی هستند که حتماً شروع کردند به خزیدن روی زمین!»
جاناتان با تعجب پرسید« :وای! آن بایدخیلی دردناک باشد!»
«بله ولی اگر این کار را نکنند دردناکتر است .آخ! تنها احمقها هستند
که راست راست راه میروند ومالیات سنگین میپردازند؛ بنابر این اگر خیلی
هوشیاری ،زانو بزن .سربلند و راست راه رفتن خیلی برای آدم گران تمام می شود».
جاناتان به اطراف نگاه کرد و عده ای را دید که روی زانوهایشان راه
میرفتند.
یک زن در آن سمت جاده آرام آرام روی زمین میرفت .عدۀ زیادی
با شانههای افتاده به این طرف وآن طرف میرفتند .تنها چند نفری با غرور تمام،
صاف روی پاهایشان راه میرفتند واعتنایی به امر مالیات نداشتند .سپس جاناتان
چشمش به سه نفر از آقایان افتاد ،که آن طرف خیابان روی یک چوکی پارک
نشسته بودند .جاناتان با دست آنها را نشان داد و پرسید« :آن سه نفر چرا چشم ها
و گوش ها و دهنهای شان را گرفته اند؟»
مرد در حالیکه وزنش را روی زانوانش میانداخت که به راه خود برود
گفت« :اوه آنها! آنها تمرین میکنند تا خودشان را برای مجموعهء جدید مالیات
آماده کنند       ».
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قانون به بهانه سازماندهی ،مقررات ،حمایت یا تشویق ،ثروت و دارایی را از یک شخص میگیرد و به شخص
دیگری میدهد؛ قانون ثروت همه را میگیرد و به تعداد محدودی توزیع میکند.
فریدریک باستیا ()1801-1850

خانههای چوبی دو یا سه طبقهیی در امتداد سرکهای شهر صف کشیده
بودند .بعد جاناتان چشمش به خانۀ بزرگ و زیبا و مجلل افتاد که جدا از همه ،تک
و تنها ،روی یک محوطۀ بزرگ چمن بنا شده بود .به نظر میرسید که مستحکم
ساخته شده ،و مزین به چوبکاری های قشنگ و دیوارهای تازه رنگ خوردۀ
سفید بود.

جاناتان که کنجکاویش بیشتر شده بود نزدیکتر رفت و دید که گروهی
چوب به دست ،در پشت خانه به دیوار عقب ساختمان ضربه زده و قصد تخریب
آن را دارند .این گروه تخریب چندان شوقی و عالقهای از خود نشان نمیدادند؛
بلکه به آهستگی و سر فرصت کارشان را انجام میدادند .چند قدم آن طرفتر
خانمی متشخص با گیسوان خاکستری با دستهای گره کرده ایستاده بود و ظاهرا ً
از این عملیات ناخرسند بود .وقتیکه قسمتی از دیوار فرو ریخت ،ناله بلندی از او
شنیده شد .جاناتان نزدیک او رفت و پرسید« :خانه مستحکمی به نظر میآید .مال
کیست؟»

آیا همینطور به نظر میرسد که من صاحب این ملکیت استم؟

زن با حرارت پاسخ داد «سوال خوبی است! فکر میکردم مال من است».
جاناتان گفت« :فکر میکردید مال شماست؟ یقیناً آدم میداند که مالک
یک خانه است یا نه».
وقتی دیوار عقب خانه ک ً
ال فرو ریخت .زمین زیر پا لرزید .زن با حالت
بیچارگی به ابری از گرد و خاک که از مخروبه بلند شده بود خیره شد و در میان
سر و صدایی که از ریختن دیوار بلند شده بود با صدای بلند گفت« :به این سادگی
ها نیست .مالکیت یعنی قدرت کنتُرل ،درست است؟ ولی این خانه را کی کنتُرل
میکند؟ بزرگان شورا همه چی را کنتُرل میکنند -بنابر این آنها مالکهای
واقعی این خانه هستند ولو اینکه من ساختمش و پول هر میخ و تخته اش را من
پرداخت کردهام».
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زن که بیشتر و بیشتر بی قرار میشد نزدیک توته ای از دیوار رفت که
از دیوار فروریخته به جا مانده بود و تکه کاغذی را از روی آن کند و گفت:
«این اطالعیه را می بینید؟» سپس کاغذ را تکه تکه کرده و به زمین انداخت و آن
را لگد مال کرد« .مسئوالن به من میگویند چه میتوانم بسازم ،چطوری بسازم،
چه وقت اجازه دارم بسازم و چه استفادهای اجازه دارم ازش بکنم .حاال برای من
میگویند که تصمیم گرفتند تخریبش کنم .با همة اینها آیا به نظر شما مالک این
ملک من هستم؟»

«خوب» جاناتان با حالت سادگی و شرمندگی گفت« :مگر شما در این
خانه زندگی نمیکردید؟» «فقط تا وقتیکه میتوانستم مالیات مالکیت را بپردازم.
اگر پرداخت نمیکردم مسئوالن بالفاصله میگفتند"پرونده بعدی"و من را با لگد
می انداختند بیرون!» زن ازخشم سرخ شده بود و نفسزنان ادامه داد« :هیچکس
واقعاً مالک هیچی نیست .ما صرفاً ازشورا اجاره میگیریم تا وقتی بتوانیم مالیات
شان را بپردازیم».
جاناتان پرسید« :شما مالیات شان را نپرداختید؟»

«البته که مالیات لعنتی شان را پرداختم!» زن این جمله راتقریباً با فریاد ادا
کرد« :ولی این برای شان کافی نبود ،این بارگفتند که نقشه من برای این خانه با
طرح آنها مطابقت ندارد یعنی با طرح جامع مالکان برتر .این چیزی بود که گفتند.
خانۀ من را غیرقانونی اعالم کردند یک پولی برایم دادند که به عقیدۀ آنها ارزش
خانهام بود وحاال تخریبش میکنند که به جایش یک پارک بسازند .قرار است در
وسط پارک یک بنای یادبود بسازند ـ یک یادبود برای یکی ازخودیهای شان».
جاناتان گفت« :خوب اق ً
ال پول خانه تان را برایتان دادند ».بعد لحظهای در
فکر فرو رفت و بعد پرسید« :آیا از پولی که دادن راضی نبودید؟»

وقت من هم میتوانستم طرح هایم را به دیگران تحمیل کنم .آن وقت میتوانستم
عوض این که خانه بسازم ،خانه بدزدم که خیلی هم آسانتر است!»

جاناتان به صورت دلداری گفت« :ولی برای اینکه شهر یک شهر خوب
و خوشساخت باشد ،یک طرح جامع ضروری است ».سعی کرد یک توضیح
منطقی برای شرایط بدی که زن در آن قرار داشت بیابد« .آیا شما به شورا اعتماد
نمیکنید که چنین طرحی را تهیه کند؟»

زن با دست به یکردیف از خانه ها اشاره کرد و گفت« :برویید خودتان
ببینید .اینها از جمله خانههای است تا حاال عم ً
ال تکمیل کردند – گران قیمت و
زشت و بی قواره».

زن به طرف جاناتان چرخید ،مستقیم در چشمانش نگاه کرد و گفت:
«فکرش را بکنید ،یک استادیوم ورزشی ساختند که ن ُه نفر از هر ده نفر تماشاچی
در آن نمیتوانند صحنۀ میدان را ببینند .به خاطر کارهای نادرست و غیر قانونی
شان همیشه دو برابر آنچه که هزینه ای ساخت میکنند خرج تعمیرات میکنند! و
آن سالون عظیم اجتماعات شان فقط برای نمایش به توریستهای خارجی است
نه برای مالیات دهندههايی که هزینهای ساخت شان را دادند .طراحی شان را کی
کرده؟ شورای بزرگان .اسم های شان را میدهند همه جا با حروف طالیی حک
میکنند و دوست های شان نیز قرارداد های چاق و چله میگیرند».
او در حالیکه انگشتش را به سینۀ جاناتان فرو میکرد گفت« :تنها
طرحهای احمقانه است که باید به زور باالی مردم عملی کرد .زور هیچ وقت
اعتماد من را جلب نکرده!» در حالی که از خشم به جوش آمده بود دوباره نگاهی
به خانهاش انداخت و گفت« :خیال کردند! من هنوز کارم با اینها تمام نشده!»

زن چپ چپ او را نگریست وبعد گفت« :اگر راضی بودم ،دیگر الزم
نبود که برای تخریبش پولیس بیارند ،الزم بود؟ و آن پولی که به من دادند ،آن را
ازهمسایه هایم گرفتند .کی میآید پول همسایهها را پس بدهد؟ شورا که این کار
را نمیکند!»

جاناتان با حیرت سرش را تکان داد و بعد پرسید« :گفتید که همۀ اینها
جزیی از طرحی کلی شان است؟»

«هاه! طرح برتر!» زن با لحن طنز آمیزی گفت« :این طرح متعلق به کسانی
است که نفوذ سیاسی دارند .اگر من هم زندگیام را در سیاست میگذراندم ،آن
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دو باغ وحش
دولت نشان دهنده خشونت در یک شکل متمرکز و سازمان یافته است.

مهاتماگاندی ()1869-1948

جاناتان همینطور که به راهش ادامه میداد در مورد مقررات این جزیرۀ
عجیب و غریب شگفت زده شد .یقیناً مردم حاضر نمیشدند تحت قوانینی زندگی
کنند ،که آنها را این چنین ناخرسند میساخت .باید دلیل خوبی وجود داشته باشد.
سرزمین سب ز و خرمی به نظر میرسید و هوا لطیف و مطبوع بود .این میتوانست
یک بهشت باشد .پس او درحین عبور از میان شهر گامش را آرامتر کرد.
به قسمت بزرگ از جاده رسید که دو طرف آن کتارههای آهنی ضخیم
کشیده شده بود .در پشت کتاره های سمت راست ،حیوانات وحشی در اندازهها
و اشکال مختلف صف کشیده بودند ـ پلنگ ،زرافه ،شادی ـ بیش از آن که به
شمارش آید .در عقب کتاره سمت چپ تعدادی مرد و زن که پیراهن و شلوار
پلنگی سیاه و سفید به تن داشتند قدم میزدند .این دوگروه ،که در دو طرف جاده،
روبروی هم قرارگرفته بودند منظرۀ عجیبی راتشکیل میدادند .جاناتان چشمش به
مردی افتاد که او يونيفورم سیاه به تن داشت وهمینطور که از میان دروازههای قفل
وزنجیر شده رد میشد یک عصا را در دستش میچرخاند .نزد او رفت ومؤدبانه
پرسید« :عذر میخواهم ،این کتارهها برای چیست؟»
نگهبان که حرکت عصا را با گامش هماهنگ کرده بود با غرورگفت:
«برای این که باغ وحش ما را احاطه کند».
«اوه !» جاناتان گفت ولی حواسش به حیوانات موهای زیاد بود که با
دمهای دراز از یک دیوارۀ قفس به دیوارۀ دیگر میپریدند.

به تنوع فوق العاده حیوانات در آنجا نگاه کن...

نگهبان که عادت داشت برای بچههای بازدید کننده توضیح دهد ،ادامه
داد« :میدانید ما چگونه حیوانات مختلف النوع عالی را اینجا جمع کردیم؟» او با
دست به سمت راست جاده اشاره کرد و گفت« :آنها را از همه جای دنیا برای ما
میآورند .خوب ،این کتارهها آنها را سرجای شان نگهمیدارد تا مردم بتوانند آنها
را مطالعه وبررسی کنند .نمیشود که حیوانات وحشی را در اجتماع رها کرد که
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هرکاری دلشان میخواهد بکنند ،میدانید؟»

جاناتان با تعجب ادا کرد« :وای! حتماً خیلی هزینه دارد که حیوانات را از
جاهای مختلف دنیا بیاورید و بعد هم خرج نگهداری شان».

نگهبان لبخندی زد ،آرام سرش را تکان داد وگفت« :خب ،هزینهاش را
من نمیدهم .همۀ افراد در "کورامپو" یک مالیات باغ وحش میپردازند».
فروبرد».

«همه؟» جاناتان پرسید و با ناراحتی دستانش را در جیبهای خالیش

«خب ،بعضیها سعی میكنند از زیر مسوولیتهای شان شانه خالی
کنند .میگویند هیچ عالقهای به باغ وحش ندارند .بعضیهای دیگر هم میگویند
حیوانات را باید در محیط طبیعی شان مطالعه کرد».
در اینجا نگهبان رویش را به طرف کتاره سمت چپ گرداند و در حالیکه
با چوب دست داشتهاش به دروازه آهنی ضخیم میزد گفت« :کسانی را که از
پرداخت مالیات باغ وحش طفره میروند ،میگذاریم شان اینجا ،پشت این میلهها.
آدم های عجیب و غریب هم مورد مطالعه قرار میگیرند .آنها را نمیگذاریم در
اجتماع آزاد بگردند و به نظام آسیب برسانند».
سر جاناتان از زور ناباوری به دوران افتاد .در حالیکه دو گروه پشت میلهها
را مقایسه میکرد در این فکر فرو رفت که آیا حاضر میشد که بابت نگهداری این
دو باغ وحش و حقوق این نگهبان پولی پرداخت کند .با دو دست میلههای آهنی را
گرفت و چهرههای مغرور زندانیان با لباس های پلنگی را به دقت نگریست .سپس
به قیافۀ مغرور نگهبان نگاه کرد که مرتباً به عقب و جلو قدم میزد و چوب دستش
را در هوا میچرخاند.

9
چابخانة پول
در صورت عدم موجودیت استاندارد طال ،هیچ راهی برای محافظت از پس انداز در مصادره از طریق تورم
وجود ندارد.
آالن گیرینسپان ()1926

جاناتان همراه با موشها به راه خود ادامه داد .ساختمانها بزرگتر شدن
و جاده ها از مردم انبوهتر شد .پیاده روها راه رفتن را آسانتر میساخت حتی برای
آنانیکه روی زانوانشان راه میرفتند .هنگامی که از کنار یک ساختمان بزرگ
خشتی رد میشد ،صدای غرش ماشین آالت از باال به گوشش رسید .تلق و تلق
سریع ماشین آالت مانند صدای یک چاپخانه بود .جاناتان با صدای بلند گفت:
«شاید این چاپخانة روزنامه شهر باشد» این جمله را طوری ادا کرد که گویی منتظر
پاسخی از جانب پشك باشد و بعد گفت« :خوب شد! حاال من میتوانم همه چیز
را در بارۀ این جزیره بخوانم و بفهمم».

برای اینکه ورودی ساختمان را بیابد با شتاب سر جاده رفت و پیچید و
چیزی نمانده بود که با یک زوج خوش پوش که دست در دست هم در امتداد
سنگفرش قدم میزدند برخورد کند« .معذرت میخواهم ».جاناتان با عرض
پوزش پرسید« :ببخشید ،این همان جاست ،که روزنامۀ شهر چاپ میشود؟»

زن لبخند زد و مرد حدس جاناتان را تصحیح کرد« :نخیر ،جوان .اینجا
مرکز چاپ پول است ،نه چاپ روزنامه».

جاناتان دست به سر جانور کشید و گفت« :شرط میبندم تو موش خیلی
دوست داری ،نه پشک؟ موشهای زیاد .اص ً
ال چطور است نامت را بگذاریم
"موشها" ؟ خب موشها ،تو در هر دو طرف کتاره بود ه ای .بگو ببینم ،کدام
طرف کتاره موجوداتش خطرناکتر هستند؟»

«اوه» جاناتان با حالت ناامیدی گفت« :من خوشحال بودم که یک چاپخانۀ
مهم را پیدا کرده ام ».مرد گفت« :خوشحالیت بی علت نبوده چون هیچ چاپخانه
ای به مهمی این یکی وجود ندارد اینطور نیست عزیزم؟» این جملۀ آخر را خطاب
به همسرش سوال کرد و دست نوازش بر دست دستکش پوش او کشید.
زن با یک خندۀ نخودی گفت« :واقعاً همینطور است .این چاپخانه هر
چقدر چاپ کند خوشبختی به همراه میآورد».
جاناتان با هیجان گفت« :واقعاً! پول من حاال یکی را خیلی خوشحال
میکند .اگر میتوانستم من هم یک مقداری چاپ کنم .آن وقت»...
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همان پشک پیر زرد رنگ از البالی میلهها رفت و آمد میکرد و همواره
در پی یافتن غذایی بود .نگهبان با چوب دستیش محکم به میلهها کوبید و گربه
پرید ،و در پشت پاهای جاناتان پناه گرفت .سپس نشست به لیسیدن پنجۀ دست و
خاراندن و زدودن کیکها از پشت گوش پاره اش.

مرد با حالت نا رضایتی گفت« :اوه ،نه ،نه!» و در حالیکه انگشتش را

جلوی صورت جاناتان تکان میداد ،اضافه کرد« :اص ً
ال حرفش را هم نزن».

زن در تأیید حرف همسرش گفت« :درست است ،کسانیکه از طرف
شورای بزرگان برای چاپ پول گماشته نشده باشند اگر دست به این کار بزنند
متقلب و قاچاقچی قلمداد میشوند و به زندان میافتند ،ما این شکلی آدم ها را
تحمل نمیکنیم».

مرد هم به عالمت تصدیق سرش را چندین بار تکان داد و توضیح داد:
«وقتی آنها پول تقلبی چاپ کنند و این پولها را خرج کنند ،پول زیادی به
گردش در میآید .قیمتها سر به فلک میزند ،دستمزدها ،پسانداز ها و مزایای
تقاعد بی ارزش میشود .نه نه ،یک دزدی خالص است!»

ابروهای جاناتان درهم رفت .او چیزی را درست نفهمیده بود .گفت:
«ولی من فکر میکردم شما گفتید که هر چقدر پول چاپ شود خوشبختی به
همراه میآورد».
زن پاسخ داد« :اوه ،بله ،درست است ،مشروط بر اینکه»...

مرد پیش از آن که او بتواند جملهاش را تمام کند گفت« :مشروط بر
اینکه چاپش قانونی باشد ».آن دو آنقدر همدیگر را خوب میشناختند که
کرتی
جمالت یکدیگر را تکمیل میکردند .مرد يك بکس چرمی را از جيب ُ
خود بیرون آورد و پولی را از آن در آورد ،که به جاناتان نشان دهد .در حالیکه
با انگشت مهر رسمی شورای بزرگان را روی آن نشان میداد گفت« :این را
میبینی؟ نوشته «سند قانونی» و همین ،این پول را قانونی میکند».

زن گویی که بخشی از یک کتاب درسی را از بر بخواند توضیح داد« :چاپ پول
قانونی تحت عنوان «سیاست پولی» خوانده میشود .سیاست پولی جزء از یک
طرح جامع و کلی است».

مرد بکسش را سر جایش گذاشت و اضافه کرد« :و اگر قانونی باشد آن
وقت آن کسانی که این «سند قانونی» را صادر میکنند دیگر دزد و متقلب نیستند».

زن گفت« :البته که نیستند! شورای بزرگان این اسناد قانونی را از طرف
ما خرج میکند« .بله و آنها بسیار سخاوتمند هستند ».مرد این جمله را با چشمکی
ادا کرد و ادامه داد :آنها پول قانونی را در راه اجرای پروژه های سودمند برای
افراد وفادار جامعه شان هزینه میکنند ،مخصوصاً افرادی که به انتخاب شدن آنها
کمک میکنند».

سیاست پولی بخشی از برنامه اصلی ماست.
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جاناتان گفت« :اگر اجازه بدهید ،یک سوال دیگر دارم .شما گفتید
وقتی پول تقلبی به مقدار زیاد به گردش درآید ،قیمتها افزایش پیدا میکنند و
34

دستمزدها ،پولهای پس انداز و حقوق بازنشستگی و غیره بیارزش می شوند .آیا
این امر با آن پول رایج و قانونی اتفاق نمیافتد؟»

زن و مرد با شادی به هم نگاه کردند و مرد گفت« :خب ،چرا .قیمتها
ن که بزرگان ،پول زیاد برای هزینه کردن در اختیار
باال میروند ولی ما همیشه از ای 
داشته باشند خوشحالیم .هزنیهها خیلی زیاد اند ،نیازهای کارمندان و بیکاران ،موارد
استثنایی ،و غیر استثنایی ،جوانان و غیر جوانان مستمندان و غیر مستمندان».

زن اضافه کرد« :بزرگان ریشههای مشکالت مربوط به قیمتها را با دقت
و وسواس جستجو میکنند .آنها بدشانسی و هوای نامساعد را به عنوان علل اصلی
شناسایی کردند هوس بازیهای طبیعت موجب باال رفتن قیمتها و پایین آمدن
سطح زندگی میشوند– مخصوصاً در اراضی جنگلی و زمینهای زراعتی ما».
«دقیقاً!» مرد حرف همسرش را تأیید کرد و گفت« :جزیرۀ ما دايماً
دست به گریبان حوادث ناگوار است که با افزایش قیمتها اقتصاد ما را به تباهی
میکشند .قیمت های بلند چوب و خوراک قطعاً روزی موجب افول ما خواهد
شد ».زن فریاد زد« :و قیمتهای نازل .خارجیها با استراتژی «رقیب را نابود کن»
دایماً سعی میکنند شمع و باالپوشهای شان را به قیمت تقربیاً هیچ به ما بفروشند.

شورای بزرگان محترم ما با این قطاع الطریقها به طور قاطع برخورد میکنند ».با
کرتی اش را کشید.
ادای این خطا ،او به طرف همسرش دید و با بیصبری آستین ُ
مرد گفت« :کام ً
ال درست است ،عزیزم ».و بعد خطاب به جاناتان گفت:
«ما را میبخشید جوان ،ما یک وعده ای با مسؤول سرمایه گذاری بانک داریم.
باید از این رونقی که در کار زمین و فلزات قیمتی به وجود آمده استفاده کنیم .بیا
عزیزم ».مرد دست به کالهش برد و زن مؤدبانه تعظیم کوچکی کرد و هر دو با
شادمانی با جاناتان خدا حافظی کردند.

10
دستگاه تعبیرخواب

اکثراً ،به هر اندازة که سطح بیکاری باال باشد ،به همان اندازه تقاضا برای دخالت دولت در اقتصاد بیشتر میشود،
که این کار خود از اول باعث بیکاری شده است.
آالن بیرریس ()1930

جاناتان چگونه میخواست به خانه برگردد .او جوانی پرتحرک و صادق
بود و از زیر هیچ کاری شانه خالی نمیکرد .شاید بد نبود که کاری در بین خدمه
کشتی پیدا کند .حتماً جزیره دارای کشتی و لنگرگاه بود .همینطور که غرق در
این افکار بود توجهاش به مرد الغری جلب شد ،که تقال میکرد دستگاه بزرگی
را بر روی كراچي بزرگی که به وسیله اسب کشیده میشد سوار کند .مرد لباس
سرخ چشمگیری به تن و کاله شیک که یک پر بزرگ در البالی نوارش فرو رفته
بود به سر داشت .به محض اینکه چشمش به جاناتان افتاد ،داد کشید« :آهای بچه،
پنج کین برایت میدهم کمک کن این را سوار کنیم».
«کین؟» جاناتان با کنجکاوی تکرار کرد.
«پول ،پول کاغذی میخواهیش یا نه؟»

جاناتان که کار بهتری نداشت گفت« :چرا نمیخواهم ».کار ،کار در
کشتی نبود ولی او مجبور بود مصارفش را درآورد .به عالوه مرد با چهرۀ زرنگ
و تیزی که داشت میتوانست برای او راهنمای خوبی باشد .پس از مدتی تقال،
سرانجام موفق شدند ،که دستگاه سنگین را بر روی کراچی سوار کنند .جاناتان
در حالیکه عرق جبینش را پاک میکرد کمی عقب ایستاد و نفسزنان به چیزی
که آن همه نیرو و زحمت طلبیده بود نگاه کرد .دستگاه عظیمی بود که طرحهای
زیبای روی آن نقاشی شده بود .در باالی آن ،هارن بزرگی قرار داشت شبیه به
آنها که جاناتان یکبار روی یک گرامافون کوکی دیده بود.
جاناتان همینطور که به طرحهای پیچیده ورنگهای زندۀ روی دستگاه
خیره شده بود احساس سرگیجه کرد وگفت« :چه رنگهای قشنگی! آنهارن در
آن باال مال چیست؟»
مرد گفت« :بیا این طرف از مقابل ببین».

جاناتان در مقابل کراچی رفت و نوشتهای را که با خط طالیی زیبا روی
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ماشین بود خواند« :ماشین تحقق بخش رویاها!»

«تحقق بخش رویاها؟» جاناتان تکرار کرد و گفت« :یعنی میگویید این
دستگاه میتواند کاری کند که خواب انسان به واقعیت مبدل گردد؟»
«البته که میتواند ».مرد با نگاه تیزش گفت وآخرین پیچ را درآورد
وصفحهای را که پشت دستگاه بود برداشت .در داخل دستگاه تشکیالت یک
گرمافون ساده وجود داشت .فقط به عوض یک دسته هندل ،یک فنر داشت ویک
کلید برای کوک کردن .یک سوئیچ هم صفحۀ گردان را به کار میانداخت.
جاناتان گفت« :آن هیچی نیست جز یک جعبه گرامافون ساده!»

مرد گفت« :پس انتظار داشتید چی باشد؟ یک دختر شاه پری؟»

«نمیدانم .فکر کردم یک چیز مخصوص باشد ،یک چیز ..سحر آمیز.
باالخره هر چی باشد برای این که بتواند رویا و خواب مردم را به واقعیت تبدیل
کند باید یک چیز مخصوص باشد».
لبخندی زیرکانه بر روی چهرۀ مرد ظاهر شد ،ونگاه طویل ونافذی به
جاناتان کرد وگفت« :کلمات ،دوست کنجکاو من .برای این که بسیاری از رویاها
تحقق پیدا کنند فقط کلمات الزم است .مشکل اینجاست که وقتی تو رویای
چیزی را در سر داری معلوم نمیشود که برای چه کسی تحقق پیدا میکند».

مرد که حالت گیج و معما زدۀ جاناتان را دید ،دست در جیب برد و یک
کارت سفید کوچک را بیرون آورد .سپس خود را با صدای که از دماغ بیرون
شود و مقطع باشد معرفی کرد« :اسم من تانستافل است ،دپی .تی .تانستافل ».در
همان لحظه متوجه شد که کارت دیگری را به او داده ،کارتی که نام «جی.گامپر»
روی آن بود .بالفاصله آن را از دست جاناتان قاپید و گفت« :عذر میخواهم،
پسرم ،این کارت مال دیروز بود».

پس از آن که قدری در جیبش جستجو کرد ،کارت دیگری را یافت که
از نظر اندازه و شکل قدری با کارت قبلی فرق داشت و روی آن نوشته شده بود:
«ماشین رویايی دکتر تانستافل».

گذشته از هر چیزی ،برای مبدل کردن رویای مردم ،ما مستلزم یک فعالیت
خاص استیم.

مرد به آرامی توضیح داد« :مردم رویاهای دارند که در خواب میبینند،
درست است؟ فقط نمیدانند چی کار کنند که رویاهای شان تحقق پیدا کند،
درست است؟» دکتر تانستافل هر بار که میگفت «درست است؟» سرش را
میجنباند .جاناتان هم گوسفند وار شروع کرد همراه او به جنباندن سرش« .خب
حاال میایید پول میدهید ،کلید را میچرخوانید و این دستگاه شروع می کند یک
توصیههایی را برایت تکرار میکند ،خوب؟» تانستافل دوباره سرش را جنباند و
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جاناتان هم همین کار را کرد« .این توصیهها و دستورات همیشه یک شکل استند»
تانستافل ادامه داد« :ولی همیشه آدم های را رویایش هستند که از این شکل حرف
ها و توصیه ها خوش شان میآید و دوست دارند بشنوند ،درست است؟»

جاناتان که ناگهان متوجه شده بود که او هم سرش را بیخودی میجنباند،
پرسید« :حاال این توصیه چی است ،آقای تانستافل؟»
مرد اول حرف او را تصحیح کرد« :دکتر تانستافل ،لطفاً ».و بعد ادامه داد:
«همانطوریکه میگفتم ،دستگاه اول برای شان میگوید که در باره آن چیزی که
دل شان میخواهد داشته باشند فکر کنند و  »...در اینجا نگاهی به اطراف انداخت
که ببیند آیا کس دیگری حرفهای او را گوش میکند .بعد ادامه داد« :و بعد
برای شان میگوید که چی کار باید بکنند – البته با یک لحن اغوا کننده ،خب؟»

جاناتان که چشمانش گرد شده بود پرسید« :منظورتان اینست که آنها را
هیپنوتیزه میکند؟»

مرد با اعتراض پاسخ داد« :اوه نه ،نه ،نه ،نه! برای شان میگوید که آنها
آدم های خوش نیتی هستند و آن چیزیکه میخواهند چیز ارزنده و خوبی است،
خب؟ و آنها آنقدر استحقاقش را دارند که باید آن را به عنوان یک حق مسلم
طلب کنند ،فهمیدی؟»
جاناتان با حیرت گفت« :تمامش همین؟»

«فقط همین».

پس از لحظهای مکث ،جاناتان پرسید« :حاال این آدمها بیشترشان چی
میخواهند؟»

مرد یک قوطی روغن را بیرون آورد و شروع کرد به روغن کاری دندهها
و چرخهای داخل ماشین و بعد گفت« :بستگی دارد به این که من دستگاه را
کجا مستقر کنم .من اغلب میگذارمش مقابل یک کارخانه مثل این  ...شرکت
ساختمانی باستیا ».با شصت به طرف یک ساختمان دو طبقه در آن طرف سرک
اشاره کرد« .گاهی هم میگذارمش نزدیک کاخ بزرگان .این دو مکان را مردم
دوست دارند و اغلب رویاهای شان برای بدست آوردن پول بیشتر میباشد .پول
زیاد چیز خوبی است ،میدانید؟ برای اینکه قیمتها دایماً در حال افزایش است
و مردم دایماً دنبال پول بیشتری هستند ،درست است؟»

جاناتان در حالیکه چشمانش را به عالمت همدلی میگرداند گفت:
«اینطور شنیده ام ،آیا به دست میآورند؟»
مرد عقب کشید و دستانش را با تکهای پاک کرد و گفت« :بعضی ها ».و
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اضافه کرد« :بعضی ها هم این شکلی پول به دست میآورند .چند وقت پیش ،این
آدم های رویایی ،هجوم بردند به کاخ و قوانینی را طلب کردند که کارخانه دارها
را مجبور کند حقوق و مزایای شان را سه برابر افزایش بدهند؟»
جاناتان پرسید« :چه مزایایی؟»
«مث ً
ال امنیت .امنیت بیشتر چیز خوبی است ،درست است؟ خب ،این آدم
های رویایی قوانینی را میخواستند که اربابهای کار خانهها را مجبور کند آنها
را بیمه کنند.
بیمه مریضی ،بیمه بیکاری ،بیمه فوت ،خب؟»

جاناتان با شور و شوق گفت« :خب ،این خیلی خوب است .حتمن از
تحقق یافتن این خواستهها خیلی راضی شدند».

با گفتن این حرف ،جاناتان به طرف کارخانه نگاه کرد و متوجه شد که
آنجا ظاهرا ً خبری نبود .رنگ کهنه و پیوستۀ شدۀ ساختمانها اوضاع را در حال
رکود و بحران اقتصادی نشان میداد و از پنجرههای شکسته و کثیف نوری به
بیرون نمیدرخشید .تکههای شیشۀ شکسته بر روی پیاده رو پخش شده بود.

مرد کار روغن کاریش را تمام کرد .صفحۀ پشتی دستگاه را سر جایش
گذاشت و پیچهایش را محکم کرد .برای آخرین بار سطح براق جعبه را با تکه
کهنه دست کشید .از کراچی پایین پرید ،که دهنه و افسار اسب را وارسی کند.
جاناتان نیز از گاری (کراچی) پایین جست و خطاب به مرد حرفش را تکرار کرد:
«پرسیدم آنها حتمن خیلی راضی و خوشحال بودند که حقوق و مزایای بیشتری
دریافت کردند .حتمن سپاسگزار هم شده اند؟ آیا به شما هم چیزی دادند یا
ضیافتی به افتخار تان برپا کردند؟»
دکتر تانستافل ،با بی صبری پاسخ داد« :اص ً
ال از این خبرها نشد .نزدیک
بود پوستم را بکنند و به اندامم قیر بریزند .دیشب تقریباً این دستگاه ظریف را با
پرتاب سنگ و خشت و خالصه هر چی که دست شان میرسید خراب کردند.
آخر کارخانه دیروز تعطیل شد و کارگرها من را مسببش میدانستند».

«کارخانه چرا تعطیل شد؟»
ظاهرا ً کارخانه آنقدر درآمد نداشت که بتواند حقوق و مزایای درخواستی
آنها را بدهد .حاال میخواهند دستگاه هایشان را ک ً
ال تبدیل کنند و یک چیز
دیگر تولید کنند».

جاناتان گفت« :پس به این ترتیب معنی اش این است که رویاهای آنها
تحقق پیدا نکرد .اگر کارخانه بسته شد ،هیچکس دیگر نه حقوقی میگیرد نه
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مزایایی .به هیچکس هیچی نمیرسد .اوا ،پس شما یک فریبکار هستید .شما گفتید
که این دستگاه»...

«تند نرو ،بچه! رویا تحقق پیدا کرد .ولی من گفتم که »،جملۀ بعدی را
شمرده شمرده و با تأکید ادا کرد« :مشکل اینجاست که وقتی شما رویای چیزی
را در سر دارید ،تحقق پیدا میکند ولی معلوم نیست که برای کی! یک شکلی
شده که هربار که یک کارخانه اینجا در جزیرۀ کورامپو بسته میشود ،رویای
کارگرهایش در آن طرف آب در جزیرۀ "نای" تحقق پیدا میکند .اخیرا ً یک
کارخانۀ جدید آنجا باز شده ،مشاغل زیادی و امنیت فراوان .تا اینجا هم با کشتی
یک هفته راه است و اما من ،خب من هر اتفاقی هم که بیفتد من از این ماشین پولم
را در میآورم».

جاناتان سخت دربارۀ جزیرۀ "نای" به فکر فرو رفت .جزیرۀ دیگری
در آنجا وجود داشت ،جزیره ای پر رونقتر از اینجا .پرسید« :این جزیرۀ "نای"
کجاست؟» «در شرق اینجا ،مردم نای یک کارخانه دارند درست مثل این کارخانه
اینجا .وقتی هزینههای کارخانه اینجا باال رفت ،آنها آنجا سفارشهای بیشتری
دریافت کردند ،آنها درک میکنند که هرچی مشتری بیشتر داشته باشند ،حقوق
و مزایای بهتری دریافت میکنند ،کارگرهای ما اینجا در "کورامپو" نمیتوانند
بیشتر از مشتری توقع داشته باشند .در هیچ جا ،نان مفت به کسی نمیدهند،
میدانید؟ هر چیزی قیمتی دارد».
دکتر تانستافل در حالیکه دستگاه را با تسمه محکم میبست خندهای
نخودی کرد .مزد جاناتان را بخاطر کمکش پرداخت ،سپس در چوکی راننده
نشست و افسار را تکان داد .جاناتان نگاهی به پولی که دریافت کرده بود انداخت
و ناگهان نگران شد که آن پول به زودی ارزشش را از دست خواهد داد .پول از
همان پولی بود که آن زوج در جلوی مرکز چاپ پول به او نشان داده بودند« .هی،
دکتر تانستافل ،صبر کنید»
«بله!»

«ممکن است مزد من را با یک شکل پول دیگر پرداخت کنید؟ یعنی
یک شکل که ارزشش را از دست ندهد؟»

«این پول قانونی است ،رفیق .بهتر است قبولش کنید .خیال میکنید من
اگر چاره داشتم از این پول استفاده میکردم؟ فقط زود خرجش کن!» مرد فریادی
سر اسبش کشید و به راه افتاد.

خرید و فروش قدرت
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من هرگز نشنیدهام کسانیکه برای منفعت عمومی ،تجارت را تحت تاثیر قرار میدهند ،کار خوب را انجام داده
باشند.
آدم اسمیت ()1723-1790

همینطور که جاناتان ایستاده و فکر میکرد که اینک به کجا برود ،زنی
چاق و چله به سراغش آمد .بدون لحظهای مکث دست راست او را در دست گرفت
و شروع کرد با حرارت به فشردن و تکان دادن «حال تان چطور است؟ روز قشنگی
است ،اینطور نیست؟» زن در حالی که هنوز دست او را با دستان گوشتیاش میفشرد
و تکان میداد و بدون وقفه حرف میزد« :من بانو "بس توئید" هستم ،دوست شما
و نماینده شورای بزرگان در محلۀ شما و بی نهایت سپاسگزار میشوم اگر شما اعانه
و رأی تان را برای انتخاب مجدد من در این مقام ارائه بدهید .بله ،موضوع انتخابات
است که برای جامعه عالی ما از اهمیت فوق العاده ای برخوردار میباشد».
«واقعاً؟» از دهان جاناتان بیرون آمد .شدت و سرعت نطق زن او را گامی به
عقب رانده بود .در عمرش هرگز با کسی مواجه نشده بود که بتواند آن همه کلمات
را با یک نفس ادا کند.
بانو"توئید" که اص ً
ال توجهی به پاسخ او نداشت ادامه داد« :من حاضرم که
اجر شما را در نظر بگیرم ،اوه بله ،حاضرم به شما پول بپردازم .معاملهای از این بهتر
پیدا نمیكنید .خب ،بگويید ببنیم نظرتان چیست؟»
جاناتان با نگاهی حیرت زده پرسید« :حاضر هستید به خاطر یک همکاری و
یک رأی به من پول بدهید؟»

«البته ،من نمیتوانم پول نقد به شما بدهم -این کار غیرقانونی است .جنبۀ
رشوت دارد -دیگر حرفی نزنید ،دیگر تمام است!» بانو "توئید" با چشمکی زیرکانه
و با قوت با آرنجش به آرنج او زد و بعد به او گفت« :ولی میتوانم یک چیزی برای
تان بدهم که به خوبی پول نقد است و ارزشش به مراتب از اعانهای که شما به من
میدهید بیشتر است .مثل آب خوردن ساده است .شما حاال چند تا پول کف دست
من میگذارید و بعدا ً از یک دریا چیزهای خوب استفاده میکنید .بله ،این کار را
میکنیم نظر تان چیست؟»
جاناتان پاسخ داد« :به نظر من خیلی خوب است» .ولی میدید که زن
حواسش به پاسخ او نبود.
«شغل شما چیست؟ من میتوانم به تمام معنی کمک ارائه کنم -قرض،
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جواز ،کمک مالی یا تخفیف مالیات و من میتوانم رقبای شما را با قواعد و مقررات،
بازرسیهای مکرر و حق بازرسی تباه کنم .با این ترتیب میبینیم که هیچ سرمایه
گذاری در دنیا بهتر از این نیست که آدم روی یک سیاست مدار متنفذ سرمایه
گذاری کند .شاید شما دوست داشته باشید که در محلهای شما یک جاده جدید یا
یک پارک احداث شود یا شاید یک ساختمان عظیم یا »...

«صبر کنید!» جاناتان با فریادی که کشید سعی کرد جلوی سیل کلمات او
را بگیرد و بعد گفت« :شما چطور میتوانید بیش از آنچه که من برای تان میدهم به
من بدهید؟ مگر شما چقدر ثروتمند و سخاوتمند هستید؟»

بانو"توئید" بالدرنگ پاسخ داد« :من ثروتمند؟ وای خدای من ،نه! نه ،من
ثروتمند نیستم .یعنی نه آنقدر .سخاوتمند؟ تا حدودی بله ولی من قصد ندارم با پول
خودم زحمات شما را جبران کنم .ولی میدانید ،من مسؤول خزانه داری کل هستم
و البته میتوانم با آن اعتبارات سخاوت نشان بدهم .آن هم البته در مورد آدم های
مخصوص »...با لبخندی مخصوص ،دوبار چشمک زد و یکبار دیگر به شکل مالیم
به شانه جاناتان زد و گفت« :حرفش را هم نزنیم دیگر کافی است!»
جاناتان هنوز هم منظور او را درک نمیکرد ،بنابر این گفت« :ولی ،اگر
شما کمک و رای من را بخرید .آیا این کار در نوع خودش ،خب دیگر ،یک نوعی
رشوت نیست؟»

بانو"توئید" نگاه تیزی به او انداخت و گفت« :دوست عزیز ،من با تو صادق
و راست باشم».

بعد بازویش را دور شانه او انداخت و او را به طرز ناراحت کنندهای نزدیک
کشید و گفت« :درست است ،رشوت است ،ولی اگر سیاستمدار از جیب خودش
خرج نکند و از پول دیگران استفاده کند آن وقت این کار قانونی است .همینطور
هم اگر شما در همکاری بعضی کارهای مخصوص بعضی تبعیضات پول نقد به
من بدهید ،کار شما غیرقانونی است مگر این که عنوانش را بگذارید "کمک های
انتخاباتی" .آن وقت همه چی درست و مجاز است .شما میتوانید صد نسخه از
خاطرات من را بخرید و یکیاش را هم نخواهید .از این که پول نقد مستقیماً به من
بدهید احساس ناراحتی میکنید؟ مهم نیست .از یک دوست یا یک قوم و خویش
یا یکی از شریک های تان بخواهید که یک قرضه دایم العمر ،سهام یا مزایائی را به
من یا به یکی از خویشانم واگذار کند – حاال یا بعداً؟» به حالت انتظار مکث کرد و
گفت« :حاال متوجه میشوید؟»

و من با وعده دادن اصالحات ،بخش قابل مالحظهای از آرا را به دست
آوردم.
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جاناتان سرش را تکان داد و گفت« :من هنوز هم فرقش را نمیبینم .به نظر
من رشوت دادن به مردم برای آرای شان باز هم رشوت است .فرقی نمیکند که آنها
کی هستند و پول شان از جیب کی است .وقتی ذات عمل یکی است ،عنوانش هر
چی میخواهد باشد ،باشد ،فرقی نمیکند».

بانو «توئید» لبخندی حاکی از توجه زد و گفت« :دوست بسیار عزیزم ،تو
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باید انعطاف بیشتری داشته باشی .عنوان کار مهم است ،عنوان یعنی همه چی ».با
دست آزادش زنخ جاناتان را با مالیمت گرفت و سرش را به یک سمت چرخاند و
گفت« :اسمت چی است؟ هیچ میدانستی که چهره ات از پهلو خیلی قشنگ است؟
اگر وارد کار سیاسی میشدی میتوانستی به خیلی جاها برسی .اگر یک کمی انعطاف
داشته باشی ،من یقيناً میتوانم بعد از این که دوباره انتخاب شدم ،یک پست خیلی
خوب در دفترم برایت جور کنم .یا شاید چیز دیگری را دوست داشته باشی؟»

جاناتان زنخاش را آزاد کرد و به هر ترتیبی بود خودش را از زیر بازوی او
رها نمود و پرسید« :از این که پولهای مالیات دهندگان را به اشکال مختلف خرج
میکنید چی عاید شما میشود؟ و یک چیز دیگر ،آیا میتوانید پول هایی را که به
صورت اعانه به شما داده میشود برای خودتان نگهدارید؟»

«اوه ،یک بخشی از آنها برای هزینه هایم به کار میآید و یک پول کالن
هم برایم داده شده برای بعد از این که تقاعد کنم ،ولی بخش عمدۀ این پول ها برای
من شهرت و اعتبار یا محبوبیت یا عشق یا تحسین یا اسمی در تاریخ میآورد .همه این
چیزها و بیشتر از اینها برای من و برای باز ماندگانم است!» بانو "توئید" یک خندۀ
نخودی کرد و ادامه داد« :رأی مردم یعنی قدرت و من هیچ چیزی را به اندازۀ این
که روی زندگی ،آزادی و ملکیت فردی اتباع این جزیره نفوذ داشته باشم دوست
ندارم .میتوانید تصور کنید چه تعدادی از مردم مراجعه میکنند به من  -به من برای
خواسته های کوچک و بزرگ؟ هر مالیاتی و هر مقرراتی فرصتی پیش میآورد
که تبعیض یااستثنای ویژهای برای شخصی قائل شوم .هر مشکلی ،اعم از بزرگ و
کوچک ،نفوذ بیشتری برای من ایجاد میکند .من به هر کسی که دلم بخواهد غذا و
یا وسیلۀ نقلیۀ رایگان میدهم .من از وقتی که کوچک بودم ،رویای چنین قدرتی را
در سر داشتم .شما هم میتوانید در چنین نفوذ و قدرتی سهیم باشید!»

جاناتان سعی کرد دستش را آزاد کند ولی بانو "توئید" او را در چنگ
اختاپوس مانند نگه داشت .جاناتان گفت« :البته شما و دوستان تان خیلی چیزها دارید؛
ولی آیا مردم ناراحت نمیشوند وقتی میبینند شما از پول آنها برای کسب آرأ و
امتیازات و قدرت برای خودتان استفاده میکنید؟»
لیدی "توئید" زنخ چاق و گوشت دارش را با فخر و غرور باال آورد و
گفت« :البته که میشوند و نگرانیهای شان و چیز هايی که میگویند به گوش من
میرسد .بنابر این من تصمیم گرفتم قهرمان اصالحات شوم ».سرانجام در حالی که
دست جاناتان را رها میکرد ،بند دست پر از دستبندها و جواهراتش را باال آورد و
گفت« :سال هاست که من یک سلسله مقررات جدید پیشنهاد کرده ام برای این که
فعالیتهای سیاسی را از پول مبرا کنم .من همیشه میگویم که پول در برنامه های
انتخاباتی موجب بحران عظیمی میشود و با دادن وعدۀ اصالحات تعداد خوبی رأی
هم بدست آورده ام ».مکث کرد تا پوزخندی بزند و بعد ادامه داد« :خوشبختانه
همیشه راهی برای دور زدن مقرراتم پیدا میکنم البته هر وقت که بخواهم امتیاز چاق
و چله و ارزندهای را به کسی بفروشم ».چشمکی زد و دوباره با آرنجش ضربهای
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تحویل جاناتان داده و گفت« :منظورم را میفهمید ،منظورم را میفهمید؟»

لیدی "توئید" با نگاهی تحقیر آمیز ظاهر ژندۀ جاناتان را ورانداز کرد و
گفت« :هیچکس برای جلب نظر شما یک پول سیاهم به شما نمیدهند چون شما
هنوز امتیازی برای فروش ندارید .میفهمید چی میگویم؟ ولی با آن قیافۀ معصومیت
 و با حمایت درست از طرف من ،شما میتوانید به خیلی جاها برسید .هوم ..یکدست لباس نو ،بوت ،یک اصالح شیک موی و یک نامزد مناسب .بله من قطعاً
میتوانم سه برابر آنچه که یک نفر برای بار اول رأی میآورد برای شما حساب کنم.
بعدش ،بعد از ده یا بیست سال راهنمايی و آموزش دقیق – خب آن وقت دیگر هیچ
حدی برای امکانات وجود ندارد! بیا به کاخ بزرگان یک سری به من بزن ببینم چی
کار میتوانم برای شما انجام بدهم ».لیدی "توئید" چشمش به گروهی از کارگران
افتاد که در آن سمت جاده اجتماع کرده و ماتمزده به کارخانۀ مهر و موم شده نگاه
میکردند .بالفاصله توجهاش از جاناتان منحرف شد و برای یافتن شکاری تازه به
سرعت از او دور شد.
جاناتان زیر لب با خودش گفت« :خرج کردن پول دیگران درد سر به بار
میآورد».

با گوشهای تیزی که برای شنیدن هر گونه آوای مخالفت باز و آماده
داشت ،خانم "توئید" توقف کرد و به سرعت برگشت« :گفتید دردسر؟ هاه! به راحتی
گرفتن یک آب نبات از دست یک بچه است .آن چیزی که مردم باید برحسب
وظیفه به من بدهند و نمیدهند من از آنها قرض میکنم .و میدانید آن وقتی که
حساب و کتابش به دست اخالف هنوز به دنیا نیامده شان برسد ،من از این دنیا رفتهام
و خاطرۀ خوشی از خودم به جا گذاشته ام .تو اسمت چیست .پسر؟»
«ا ...جاناتان ساده دل ،خانم».

قیافۀ لیدی "توئید" سخت و سرد شد و گفت« :من شما را به خاطر میسپارم،
جاناتان ساده دل .اگر شما طرفدار من نیستید ،پس دشمن من هستید .من دوست هایم
را پاداش میدهم و دشمنانم را تنبیه میکنم .حد وسط وجود ندارد ،میفهمید؟ همه
چی مثل روز روشن است .این شرایط معمولی است که جامعۀ پیشروی ما در آن قرار
دارد .پس دیگر حرفش را نزن!» در یک چشم به هم زدن ،چهرهاش تغییر کرد و
لبخندی سراسر آن را فرا گرفت .سپس در سرازیری سرک ناپدید شد.
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12
فرصتهای از دست رفته
این اشتباه است ...که روی تأثیر گذاری کوتاه مدت سیاست بخاطر گروه خاص تمرکز صورت بگیرد و تاثیرات
دراز مدت این سیاست را باالی کل جامعه نادیده و یا کم ارزش بگیریم.
هنری هازلیت ()1894-1993

جاناتان مطمئن نبود که آیا او واقع ًا میخواهد این شخص روی جاده را تشویق
کند.

او تحسین برانگیزترین و سخنورترین سیاست مداری است که تا حال به
این سمت انتخاب شده است .جاناتان چند قدم دورتر رفت تا با مرد میانه سالی را
که در وسط دروازه روی یک راه زینه ورودی درازه کشیده بود ،ببیند .کاله شبو
را معکوس به سر کرده بود و لباسهای چرکین سیاهاش بوی بد میداد و پارچه
لباس روی زانو هایش فرسوده بود.
تارهای ریش خاکستریاش که در ته صورت جوانه زده بود بر این واقعیت
که چندین روز است سر و صورتش را اصالح نکرده مهر تایید میگذاشت .با
یک دست به بوتل خالی همچو استخوانش چسبیده بود که بیشتر نقش اتکا در
برابر دیوار را داشت .مرد گدا با خود نجوا کنان میگفت «لیدی توئید بهترین
موجودی است که تا حال دیدهام» فاجع کشیده کنان ادامه داد «این زن میتواند
یک جماعت را مات خود کند».
جاناتان نزدیکتر رفت تا به حرفهای مرد گوش کند؛ اما از اینکه
مرد گدا بیشتر تشویق نشود ،دچار تردید شد .اما از قرار معلوم ،مرد پریشان حال
و خوش صورت به هیچ عامل ترغیبی برای ادامه داستانی که سال هاست با خود
زمزمه میکند ،ندارد .بعد از سخنرانی مهیج و تنش برانگیز زن؛ جماعت برآشفته
به نظر میرسیدند ،او سری تکان داد و این را گفت .لحظة بعد ریکوی کوچک
با برتاب سنگی به یکی از پنجرههای محله و شکسته شدن شیشهها ،قیل و قال را
خاموش کرد.
آنها میدانستند که ویران کردن اشیا کار نادرستی است اما از شدت
هیجان مانع خود شده نتوانستند .گدا متوجه شد که مرد جوان ممکن است به
حرفهای او گوش گرفته باشد .بعد از یک عطسه به راه خود ادامه داد .خانم
توئید دقیقاً در وسط جمعیت قرار داشت و با صدای بلند گفت« :آنچه ریکو انجام
داد خدمت بزرگی بود برای همه اهالی منطقه .همه ما از این پسر یک تشکری
قرضداریم .کار ریکو درست بود بخاطریکه هر آن شخص با داشتن آن همه
کلکینهای زیاد ثابت میکند که آدم خودخواهی است ».بعد اضافه کرد «که حاال
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صاحب این کارخانه مجبور میشود شیشههای جدیدی برای کلکینهای خود از
شیشه ساز محل خریداری کند».
جمعیت به شدت آماده بودند تا با هر بهانهیی سنگ های دیگری را به
طرف کلکینها پرتاب کنند.
لیدی توئید خطاب به جمعیت گفت« :ادامه بدهید »،هر کس با سنگ
دست داشتهاش به طرف پنجرهها و کلکینها پرتاب کنند .به این ترتیب ما
شیشههای زیادی را خواهیم شکست و شیشه ساز منطقه سفارش زیادی برای کار
دریافت خواهد کرد .همه کارگران شیشهساز مصروف کار خواهند شد .آنها به
وسایل جدیدی برای ساختن شیشه نیاز خواهند داشت .کارگران با پول کارشان
برای فرزندان شان بوت تهیه خواهند کرد ،بوت ساز برای ساختن این بوتها به
چرمگر مراجعه میکند و به همین ترتیب بازار کار رونق خواهد گرفت.
مرد همانند یک خرس مریض ،لمیده بود و بلند بلند نفس میکشید .نفس
عمیقی کشید و موازنه خود را به طرف دیگر بدنش تغییر داد .موشها در روی
بازوان مرد ظاهر شدند و اذیتش میکردند.
گدا همانطورکه پشکش را نوازش میکرد ،با خودش خندید .مردم
ریکو را روی شانههایشان بلند کرده بودند .به پسرک آفرین میگفتند و مثال او
را در سنگ زدن به شیشهها تعقیب میکردند .به زودی دیگر شیشه سالمی در
همه تعمیر دیده نمیشد .آنها تصمیم نداشتند به نقاط دیگر شهر هجوم ببرند
اما میخواستند نیرو و جرأت شان برای خلق وحشت را حفظ کنند .مرد گدا به
سختی تالش میکرد که نفس بگیرد .همانطور حرف میزد ،به خود میپیچید و
به سختی میتوانست جمالتش را تمام کند .با هر کلمه که به زبان میآورد ،سر
عجیب و غریبش به عقب میرفت و دروازه را دوباره به جلو تیله میداد .او به
سختی چشمانش را باز نگهداشت و ادامه داد «آنها مصارف را میبینند اما آنچه
دیده نشده را از دست میدهند .ایجاد کار و اشیای جدید ،چه چیزی میتوانست
انجام شود به جای شکستاندن همه شیشههای تعمیری که زمانی کارخانه من بود؟»

13
سرپناه نابسمان
اکثر اوقات راه حل دولت برای یک مشکل به مراتب بدتر از خود مشکل است.
میلتون فریدمن ()1912-2006

همینطور که جاناتان از کنار ردیف دیگری از خانههای بیرنگ و رو
رد میشد سرکها خلوتتر میشدند .توجهاش به گروهی مردم با لباسهای
قدیمی جلب شد که در جلوی سه ساختمان بلند با حروف (الف ،ب و ج) دور
هم جمع شده بودند .ساختمان (الف) خالی و در شرایط اسفناکی بود – گچ
دیوارها در حال فرو ریختن ،پنجرهها شکسته و آنهايی هم که سالم بودند بسیار
کثیف و دود زده بودند .در واحد بعدی یعنی ساختمان (ب) ،مردم روی زینههای
ورودی به هم چسبیده بودند .جاناتان صداهای بلندی را که از داخل ساختمان
میآمد و نیز صدای بیا و برو و انواع اقسام فعالیت ها را که از هر سه طبقه ساختمان
بلند بود میشنید .از هر کدام از پنجره ها و یا بالکنهای قابل دسترسی چوب های
بیرون زده بودند که رختهای شسته شده از آنها آویزان بود .کم مانده بود که
جزرهای دیوارها از هم بشکافد.

آن طرف سرک ساختمان (ج) بود که به طرز بی نقصی نگهداری شده
و مانند ساختمان (الف) خالی از نباتات خود رویده شده بود .پنجره های شسته و
تمیزش در نور آفتاب برق میزد و دیوارهای کانکریتی اش صاف و پاک بودند.

همینطور که جاناتان به این ساختمان ها خیره شده بود ،احساس کرد که
دستی با مالیمت روی شانهاش خورد .برگشت ،با دخترجوانی با موهای خرمایی
روشن روبرو شد .لباسهای دختر که به رنگ خاکستری روشن بود درست
اندازهاش نبود و ک ً
ال در نظر اول دختر زیبایی معلوم نمیشد ولی به نظر جاناتان
دختر هوشیار و مهربان رسید.
دختر با صدای مالیم و دلپذیر پرسید« :شما اینجا آپارتمان برای اجاره
معلومات ندارید؟»

«متأسفم خانم» جاناتان گفت« :من اهل اینجا نیستم .ولی چرا یک سری
به آن ساختمان های خالی آنجا نمیزنید؟»
49

50

دختر با آرامی پاسخ داد« :فایده ای ندارد».

جاناتان گفت« :ولی آنها به نظر خالی میآیند».

«درست است ،خالی استند .من و خانوادهام قبل از تثبیت کرایهها آنجا در
ساختمان (الف) زندگی میکردیم».
جاناتان پرسید« :تثبیت کرایهها دیگر چیست؟»

«یک قانون برای جلوگیری از افزایش کرایهها توسط مالک ها».

جاناتان پرسید« :چرا؟»

دختر گفت« :ماجرایش مفصل و یک چیز بی معنی است .یک زمانی در
محل ما یک ماشین تعبیر خواب آمد ،پدرم و مستأجرهای دیگر شکایت داشتند
از اینکه مالکين کرایهها را زیاد کردند .در واقع باید بگویم که از شورای بزرگان
خواستند که جلوی افزایش کرایه را بگیرند .شورا یک جمعی از کارمندان ،مفتش
و قاضی و نگهبان استخدام کرد که مقررات جدید را اجرا کنند».
«مردم کرایه نشین خوشحال شدند؟»

«اولش البته .پدرم در مورد هزینۀ تأمین یک سرپناهی برای ما احساس
امنیت کرد .ولی بعدش مالکین و سرمایه داران نه آپارتمان جدید ساختند و نه
اینکه برای تعمیر و نگهداری آپارتمان های موجود اقدامی کردند».
«آن وقت چی شد؟»

«هزینهها باال رفت – هزینۀ تعمیرات ،نگهبان ،مدیر مسوول ،گاز و آب
و برق ،مالیات و غیره – و مالکین هم اجازه نداشتند کرایه را افزایش بدهند که از
عهدۀ این هزینهها بیرون شوند .بنا بر این فکر کردند که دیگر آپارتمان سازی و
کرایه دادن هیچ فایدهای ندارد جز اینکه آدم سرمایه اش را از دست بدهد».
جاناتان گفت« :مالیات هم باال رفت؟»

«البته .برای اینکه اجرای قانون تثبیت کرایه خرج داشت .تعداد کارمند و
بودجه باال رفت .شورا قانون تثبیت کرایه را وضع کرد؛ ولی اسمی از تثبیت مالیات
برده نشد .خب ،وقتی تعمیرات و نگهداری متوقف شد .همه تقصیر را انداختند به
گردن مالکين و همرایشان دشمن شدند».
«قب ً
ال همرایشان دشمن نبودند؟»

هیچ نوع دستشویی ،اجاق یا تشناب یا حریم خصوصی برای کسی نمیخواهیم و
به این ترتیب فضای کافی و وسیع برای همه خواهد بود.

«نخیر .قبل از کنتُرل ،کرایه ،آپارتمان زیاد بود و آدم حق انتخاب
داشت .مالکین ناچار بودند با آدم خوب رفتار کنند که آدم آپارتمان شان را
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کرایه بگیرد و در آن زندگی کند .اکثر مالکین رفتارشان دوستانه بود و سعی می
کردند همه چی خوب و جالب باشد .اگر یک وقتی یک مالک آدم فاسد و یا
ناشایست در میآمد خبرش به همه میرسید و مردم از مراجعه برایش خودداری
میکردند .مالکین خوب به طور مداوم کرایه نشین داشتند در حالیکه مالکین بد
آپارتمانهای شان دایم خالی میماند».
«چی شد تغییر کرد».

دختر با نگاه اسفناک گفت« :بعد از قانون کنتُرل کرایهها همه با هم بد
شدند .آدم های بد بیشترین استفاده را بردند ».دختر با گفتن این جمله روی کنارۀ
سرک نشست و شروع کرد به خاراندن پشت گوش موشها .موشها هم روی
زمین غلط زدند و شروع کردند به خرخر کردن.

دختر که دید جاناتان به او خیره شده است ،شروع کرد با اطمینان به
صحبت کردن« :هزینهها باال و باالتر رفت ولی کرایهها ثابت باقی ماند .حتی
بهترین صاحبانجایداد از کار تعمیرات و نگهداری شان دست برداشتند .وقتی
کار یک جایی رسید که آپارتمانها ديگر رفاه نداشتند یا اینکه مخاطره آمیز
بودن ،کرایه نشینان عصبانی شدند و به مفتشها شکایت کردن .مفتشها هم برای
مالکین جریمه نوشتند .البته مالک هایی بودند که به بازرسها رشوت میدادند
که مشکالت را نادیده بگیرند .باالخره ،مالک ساختمان (الف) که دیگر توان
پرداخت خسارت یا رشوت را نداشت ،بلند شد و رفت».
جاناتان با تعجب پرسید« :مال خودش را رها کرد؟»

«بله .خیلیها این کار را کردند ».دختر آه کشید و ادامه داد« :فکرش را
بکنید آدم یک چیزی را که یک عمر برای ساختنش زحمت کشیده رها کند و
برود .خب ،تعداد آپارتمانهای کرایی کمتر و کمتر شد در حالیکه تعداد کرایه
نشینان بیشتر .مردم مجبور شدند باقی بمانند در آن جایی که موجود بودند .در
نتیجه مالکین بدجنس مثل آن که مالک ساختمان (ب) است دیگر جای خالی
ندارد .شایع شده که زیر میز از مردم پول میگیرد که اسم شان را در لیست انتظار
وارد کند .آنهای که به اندازه کافی پول دارند باالخره وارد میشوند .مالکین
بدجنس مثل دزدان پول دریافت میکنند».

جاناتان که دلش میخواست الاقل یک کمک فکری به دختر انجام
دهد پرسید« :خب همین ساختمان (ب) که میگويید ،شما نمیتوانید در آن
جابگیرید؟»

«لیست انتظارش وحشتناک است .وقتی خانم "ویتمور" فوت کرد باید
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میدیدید چه غوغای شد .همه با همدیگر خود فشار میآوردند و داد میکشیدند
برای اینکه جای ایشان را بگیرند .باالخره پسر لیدی "توئید" آپارتمانش را گرفت
– با وجودیکه هیچکس یادش نمیآمد که اسم آن را در لیست دیده باشند.
یک دفعه خانوادۀ من میخواستند یک آپارتمان را ،در همین ساختمان (ب) ،با
یک خانوادۀ دیگر شریک شوند ولی قانون کرایه آپارتمانها این کار را اجازه
نمیدهد».
جاناتان پرسید« :قانون کرایه آپارتمانها دیگر چیست؟»

دختر ابروانش را در هم کشید و توضیح داد« :شروعش با یک جمعی از
مقررات برای ایمنی بود .ولی بزرگان حاال ازش برای دیکته کردن نحوۀ زندگی
به مردم استفاده میکنند .میدانید چیزهای مثل تعداد ظرفشویی آشپزخانه ،اجاق
ها و دستشوییها؛ نوع درست و تعداد افراد؛ مقدار درست فضا ».سپس با کنایه و
استهزاء اضافه کرد« :در نتیجه ،کار ما به سر سرک کشید که هیچ چیزش با این
مقررات جور نسیت – نه ظرفشویی ،نه اجاقی یا دستشویی ،نه مصونیتی و خلوتی
و تا دلت بخواهد فضا».
جاناتان که متوجه وضعیت او شده بود ،دلش گرفت .بعد ،ساختمان
سومی به یادش آمد  -ساختمان جدید و خالی .فکر کرد که این ساختمان باید
بتواند مشکالت دختر را حل کند.
پرسید« :خب چرا به ساختمان (ج) آن طرف سرک نقل مکان نمیکنید؟»

است».

دختر خندۀ تلخی کرد و پاسخ داد« :این کار خالف مقررات منطقه بندی

«مقررات منطقه بندی؟!» جاناتان تکرار کرد .سپس به کنار پیاده رویی
که در آن نشسته بود تکیه داد و با ناباوری سرش را تکان داد .دختر گفت« :آنها
مقرراتی هستند راجع به موقعیت هر بنا .این منطقه بندی به این صورت است».
تکه چوبی را برداشت و روی خاک نقشۀ کوچکی ترسیم کرد و بعد ادامه داد:
«شورا روی نقشۀ شهر خطوطی کشیده و با آنها محدوده تعیین کرده است .مردم
میتوانند شب را در یک طرف خط یا در یک محدوده سپری کنند؛ ولی در
خالل روز باید در آن طرف خط ،یعنی در یک محدودۀ دیگر کار کنند .ساختمان
(ب) در محدودۀ شب است و ساختمان (ج) در محدودۀ کار قرار دارد .معموالً
ساختمانهای محدودۀ کار در مقایسه با ساختمانهای شب در آن سر شهر قرار
دارند و به طوریکه مردم مجبورند هر روز صبح برای رفتن سرکار و هر شب برای
رفتن به خانه مسافت زیادی را طی کنند .گفتهاند که مسافت های طوالنی هم برای
سالمتی خوبست و هم برای فروش وسایط نقلیه».
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جاناتان چشمانش به حالت سردرگمی خیره شده بود .ساختمانی لبریز از
مردم در میان دو ساختمان خالی قرار داشت و خیابان پر بود از آدمهای بیخانمان.
به حالت همدردی پرسید« :حاال خیال دارید چی کاری کنید؟»

«ما همینطور روز به روز زندگی میکنیم .پدرم میخواهد که من
همراهش بروم به ضیافتی که خانم "توئید" قرار است فردا برای بیخانمانها
بدهد .اسمش را گذاشته "شصتها به طرف باال" .قول داده که با انواع بازیها و
سرگرمیها و غذای رایگان روحیۀ ما را احیا کند».

جاناتان که گفته هایش را با خانم "توئید" به خاطر آورد با لحنی خشک
گفت« :چه سخاوتمند!» و بعد اضافه کرد« :حاال شاید بانو "توئید" بگذارد شما در
خانهاش زندگی کنید تا یک جای را پیدا کنید».
«بابا یک روز عم ً
ال جرأت کرد و همین را ازش سوال کرد مخصوصاً که
لیدی "توئید" بود ،که شورا را وادار کرد کنتُرل کرایهها را تصویب و اجرا کنند.
در جواب خانم توئید برایش گفت« :ولی این کار صدقه بهحساب میآید و صدقه
برای شما کسر شأن است!» بعد هم برایش توضیح داد که خیلی محترمانه خواهد
بود اگر از مالیات دهندهها خواسته شود که برای ما مسکن فراهم کنند .برایش
گفت صبر داشته باشد و قول داد که ترتیب کارها را در شورا بدهد».
دختر سپس لبخندی به جاناتان زد و پرسید« :راستی ،اسم من "لیسا" است.
میل دارید فردا بعد از ظهر به مهمانی غذای چاشت لیدی "توئید" بیایید؟»
جاناتان سرخ شد .شاید میتوانست از اقامتش در این جزیره لذت ببرد.

«البته ،با کمال میل میآیم .راستی ،اسم من جاناتان است».

لیسا لبخند زنان برخاست و گفت« :پس جاناتان ،فردا همینجا – همین

وقت .پشک ات را هم بیاور».

جرم و جنایت رو به رشد
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این بسیار به ندرت اتفاق میافتد که همه آزادی های یک گروه به یکبارگی ازبین برود.
دئوید هومی ()1711-1776

جاناتان خوشحال از اینکه دوست جدیدی یافته ،همینطور سر به هوا
به راه خود میرفت که یکبار متوجه شد بهتر است توجه بیشتری به دور وبر خود
بکند وگرنه قادر نخواهد بود که روز بعد راهش را پیدا کند .در همین حال به
پولیسی برخورد که چندان از خودش بزرگتر نبود .روی چوکی نشسته و مشغول
خواندن روزنامه بود .اول از دیدن یونيفورم سیاه رنگ و اسلحۀ براق ،عضالتش
کمی منقبض شد؛ ولی بعد با مشاهدۀ چهرۀ باز و جوان مرد پولیس آرام گرفت.
مرد کام ً
ال غرق در روزنامه بود و جاناتان نگاهی به عناوین آن انداخت« :بزرگان
شورا برای سلمانیهای متخلف مجازات اعدام تعیین کردند!»
جاناتان با تعجب گفت« :مجازات اعدام برای سلمانیها؟!»

مرد پولیس سرش را باال آورد و نگاهی به جاناتان انداخت.

جاناتان گفت« :میبخشید ،من قصد نداشتم مزاحم شما شوم ولی چشمم
به این عنوان افتاد .آیا این موضوع اعدام یک اشتباه چاپی است یا چی؟»

«خب بگذار ببینم چی نوشته است ».شروع کرد با صدای بلند خواندن:
«شورای بزرگان برای هر فردی که بدون مجوز اقدام به اصالح سر و صورت
بنماید ،مجازات اعدام تعیین کرده است .هوم ،نه اشتباهی در کار نیست .این چی
چیزش غیر عادی است؟»

جاناتان با احتیاط پرسید« :ولی آیا این برای یک خطای جزئی مجازات
سنگینی نیست؟»
مرد جواب داد« :ابداً،مجازات اعدام تهدید باز دارنده ای است برای هر
مجرمی – حاال هر چقدر هم که جرم جزئی باشد».
چشمان جاناتان از تعجب گرد شد و گفت« :مسلماً شما کسی را به جرم
این که سر یکی را بدون مجوز کوتاه کرده اعدام نمیکنید؟»
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مرد پولیس گفت« :البته که میکنیم ».و برای تأکید دستی به اسلحهاش
زد و بعد اضافه کرد« :گرچه به ندرت کار به آنجا میکشد».
«چطور؟»

«خب ،هر جرمی خشونت را افزایش میدهد .معنی اش این است که
هر چی یک نفر بیشتر مقاومت کند ،مجازاتش افزایش پیدا میکند؛ مث ً
ال اگر
یک نفر دلش میخواهد بدون جواز سر اصالح کند ،یک جریمه برایش تعلق
میگیرد .اگر این آدم .چه مرد و چه زن ،از پرداخت جریمه امتناع کند ،آن وقت
دستگیر میشود و به زندان میافتد .حاال اگر» در اینجا لحنش جدی شد« :در
هنگام دستگیری مقاومت از خودش نشان بدهد .مجازاتش سخت میشود ».چهره
اش با یک ابرو خم کردن تیره شد و گفت« :ممکن است حتی فرد یاغی هدف
قرار بگیرد .هر چی بیشتر مقاومت کند ،خشونت بیشتری علیهاش به کار گرفته
میشود».

این بحث ناخوشایند جاناتان را افسرده میساخت .گفت« :نهایتاً تهدید
در پس هر قانون واقعاً مرگ است؟ ولی مسلماً مسؤولین مجازات مرگ را فقط
در مورد خشنترین جنایات اعمال میکنند ،جنایت هایی مثل قتل و تجاوز به
ناموس!»

افسر جواب داد« :نخیر! قانون ،زندگی شخصی و شغلی را تنظیم میکند.
صدها صنف شغلی از اعضای خودشان به وسیلۀ جواز کار حمایت میکنند.
نجارها ،داکتران ،نلدوانها ،حسابدارها ،معماران ،وکال – خالصه همۀ اصناف،
همه ای شان از دست اندرکارهای قاچاقی متنفرند».
جاناتان پرسید« :جواز چه شکلی از یک نفر حمایت میکند؟»

«اخذ جواز منحصر میشود به آن عدۀ معدودی که از عهدۀ انجام شرایط عضو
شدن در یک صنف بخصوص بر میآیند .این امر موجب حذف رقابت غیر
منصفانه از سوی دست اندرکاران قاچاقی میشود که با ایدهها و روشهای جدید
عجیب و غریب ،شور و شوق بی قاعده ،کارایی طاقت فرسا ،قیمتهای نازل و بی
رحمانه وارد بازارکار میشوند .چنین رقابت ضد رقابت غیر اخالقی ،سنَت های
اصناف زحمتکش و محترم ما را تهدید میکند».
مهم نیست حتا اگر جرم چقدر جزیی باشد.

جاناتان باز هم متوجه نشد .پرسید« :آیا جواز کسب از مشتری هم حمایت
میکند؟»
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«اوه ،بله .همین جا نوشته است ».افسر پولیس مجددا ً به سراغ روزنامه
رفت و چنین خواند« :جواز کار به اصناف قدرت انحصاری میدهد تا اصناف
بتوانند مشتری را در برابر تصامیم نابخردانه و سر درگمی در برابر حق انتخابهای
غیر ضروری و گیج کننده حمایت کنند ».در اینجا افسر پولیس با غرور تمام به
سینهاش زد و اضافه کرد« :و من حفاظت از این انحصار را به عهده دارم».
جاناتان پرسید« :آیا انحصار چیز خوبی است؟»

افسر پولیس ابروانش را در هم کشید و در حالیکه روزنامهاش را پایین
میبرد ،گفت« :راستش نمیدانم ،من فقط دستور را اجرا میکنم .گاهی میگویند
انحصار را اجرا کن گاهی میگویند انحصار را بشکن».
«پس کدامش درست است؟»

افسر شانه هایش را باال انداخت و گفت« :آن دیگر به من مربوط نیست
شورای بزرگان تصمیم میگیرد و به من میگویند که با تیرم کجا را هدف بگیرم».

سپس نگاه نگران جاناتان را که دید .سعی کرد خاطرش را جمع کند،
گفت« :نگران نباش .ما به ندرت مجارات اعدام را اجرا میکنیم .خیلی کم اند
کسانی که در مقابل نظریات شورا مقاومت میکنند چون ما در آموزش اطاعت از
آراء شورا خیلی کوشا هستیم .در واقع آنقدر به ندرت از اسلحه استفاده میشود
که رئیس ام ،کاپیتان استوارت ،اسمش را گذاشته «اسلحه نامرئی».
جاناتان در حالیکه با نگرانی به اسلحه او نگاه میکرد پرسید« :شما هیچ
وقت تا حاال از اسلحه خودتان استفاده کردید؟»

افسر پرسید« :بر علیه یک یاغی؟» سپس با حرکتی تمرین شده اسلحه را
به آرامی از جلد چرمیش بیرون کشید و دست نوازشی به لولۀ فلزی سردش کشید
و گفت« :فقط یکبار ».بعد خشاب اسلحه کمری خود را کنار گذاشت .نگاهی به
درون لوله کرد ،خشاب را بست و با نگاهی تحسین آمیز آن را نگریست و گفت:
«بهترین تکنولوژی در جزیره در ساخت این اسلحه به کار گرفته شده .شورا از
هیچ کوششی دریغ نمیکند که عالی ترین ابزار را برای اجرای این مأمورین واال
و ارزشمند در اختیار ما بگذارد .بله من با این اسلحه سوگند یاد کرده ام که از جان
و مال و آزادی همه افراد در این جزیره محفاظت کنم».

یکسال را که خدمت کردهام ،هرگز مجبور نشده بودم ازش استفاده کنم تا درست
امروز صبح .یک پیر زن عقلش را از دست داد و با یک چوب شروع کرد به تهدید
و تخریب ساختمانی .یک چیزی میگفت راجع به پس گرفتن خانۀ خودش .هاه!
چقدر آدم میتواند خودخواه باشد!»

قلب جاناتان برای لحظهای ایستاد .آن خانۀ سفید و زیبا و خانم مؤدب و
با شخصیتی را که ادعای مالکیت خانه را داشت به خاطر آورد .افسر پولیس ادامه
داد« :سعی کردم راضیش کنم دست بردارد .تمام مدارک درست و قانونی بود –
آن خانه باید تخریب میشد که پارک ملت لیدی «توئید» جایش ساخته شود».
جاناتان که به زحمت حرف میزد پرسید« :باالخره چی شد؟»

«سعی کردم با دلیل و منطق همرایش حرف بزنم .برایش گفتم اگر با
صلح و صفا همراه من بیایید ،احتماالً میتواند با یک حکم سبکتر بیرون بیاید.
ولی من را تهدید کرد و گفت از ملکش بروم بیرون! خب ،این دیگر یک مورد
روشنی از مقاومت در مقابل دستگیری بود .فکرش را بکنید یک زن اینقدر پُررو
با این همه جسارت!»
جاناتان آه کشید و گفت« :بله ،واقعاً جسارت!»

گفتگوی آنها به آخر رسید .افسر پولیس برگشت به روزنامه خواندن.
جاناتان هم خاموش در آنجا ایستاد و با پایش سنگی را جا به جا کرد .بعد به خود
جرأت داد و پرسید« :آیا هر کسی میتواند یک اسلحه مثل مال شما بخرد!»
افسر روزنامه را ورق زد و گفت« :حتّی به قیمت جان هم نمیشود چون
ممکن است به یک نفر آسیب برساند».

جاناتان سؤال کرد« :چی شد که ازش استفاده کردید؟»

افسر ناگهان ناراحت شد و گفت« :عجیب است که پرسیدید .تمام این
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دعوا و مرافعه بر سر کتاب
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هرنوع ادعای یک شخص (برای حق) که مستلزم نقض حق شخص دیگر شود ،حق شمرده نمیشود.
عین راند ()1905-1982

من قبل از تولدت برای مصارف  GLIBتو پول پرداخت میکردم!
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همچنان که جاناتان به طرف مرکز شهر میرفت .فعالیت در سرکها
بیشتر میشد .موشها با فاصله او را دنبال میکردند .در آنجا پشکی بود که هدف
داشت – میبایست هر موشی را بگیرد و هر پس مانده غذايی را بیابد .او سه برابر
جاناتان مسافت طی کرده بود و به هر پس کوچه و زباله دان سر کشیده بود .پشم
زرد رنگش علی رغم نظافت و رسیدگی مدام ،غبار گرفته و ژولیده شده بود.
عابرین خوش پوش ،غرق در افکار خود به سرعت در پیاده رو گام بر
میداشتند یا بر روی زانوانشان در رفت و آمد بودند .جاناتان به هنگام عبور از
میدانی باز و وسیع با مرد مسن و زن جوانی برخورد ،که در حال فریاد زدن و داد
کشیدن بر سر یکدیگر بودند .به هم ناسزا میگفتند ،داد میزدند و دست هایشان
را به شدت در هوا تکان میدادند .جاناتان به گروهی از عابرین که در آنجا جمع
شده بودند پیوست تا ببیند موضوع از چه قرار است.
همچنین که پولیس فرا رسید تا آنها را از هم جدا کند ،جاناتان با مالیمت
بر روی شانۀ پیر زن الغر و نحیفی زد که بر عصایی تکیه کرده بود و پرسید« :سر
چی دعوای شان شده؟»
زن که چین و چروکهای عمیق روی چهره و دستهایش بود ،به دقت
جاناتان را برانداز کرد و بعد با صدای نازک و لرزان گفت« :این اوباش سال
هاست که سر کتابهای که در کتابخانۀ شورا است سر هم داد میکشند .آن مرد
همیشه شکایت دارد از اینکه خیلی از کتابها مملو از چیزهای مبتذل جنسی و غیر
اخالقی است .میخواهد که این کتابها را بیرون کنند و آتش بزنند .از آن طرف
آن خانم برایش میگوید« :شما یک متعصب واپسگرا و خودخواه هستید».
جاناتان پرسید« :دوست دارد آن کتاب ها را بخواند؟»
مرد بلند قامتی که نزدیک آنها روی زانوانش بود با لحنی تمسخر آمیز
گفت« :نه دقیقاً».
دختری کوچکی در کنارش ایستاده بود .مرد ادامه داد« :آن خودش هم خیلی از
کتاب های کتابخانه شکایت دارد و معتقد است که کتابهای کتابخانه تعصب
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نژادی دارند».
دختر کوچکی که در کنار او بود شانۀ او را کشید و پرسید« :بابا ،بابا
تعصب یعنی چی؟»
«بعداً .عزیزم .داشتم میگفتم» مرد به حرفش ادامه داد« :او میخواهد
که کتابخانه همه کتاب هایش را دور بسازد و کتاب های جدید را از لیست آن
خریداری کند».
در این هنگام پولیس به هر دو طرف دعوا دستبند زده و آنها را به طرف
پایین سرک کشید .جاناتان سرش را تکان داد و آه کشید و گفت« :فکر کنم
پولیس آنها را چون در سرک دعوا میکردند توقیف کرد».
پیر زن خنده کنان گفت« :نخیر ،برای دعوا نبود آنها را توقیف کرد
چون از پرداخت مالیات کتابخانه امتناع کرده بودند .طبق قانون ،همه باید بابت
کتابها مالیات بدهند حاال چه آن کتابها را دوست داشته باشند چه دوست
نداشته باشند».
«واقعاً؟» جاناتان پرسید« :حاال چرا اص ً
ال نمیگذارند مردم پول شان را
نگهدارند و با آن چیزی را که میخواهند بخرند؟»
مرد زانو زده گفت« :ولی اگر کتابخانه نباشد ،دختر من توانایی خرید
کتاب را ندارد ».و بعد پوست یک شیرینی بزرگ مارپیچ سفید و سرخ را باز کرد
و آن را به دست دخترش داد.
و پیر زن در حالیکه نگاه تحقیر آمیزی به شیرینی میانداخت گفت:
«صبر کن ،آقای من ،آیا خوراک برای روح دختر شما به اندازۀ خوراک شکمش
اهمیت ندارد؟»
مرد به حالت دفاعی پرسید« :منظورتان از این حرف چیست؟» در این
وقت دختر از نزدش مقداری از شیرینی را روی لباسش ریخته بود.
پیرزن محکم پاسخ داد« :خیلی وقت پیش ما تعداد زیادی از کتابخانههای
مختلف داشتیم .این کتابخانهها یک حق عضویت کوچک ساالنه داشتند و
هیچکس شکایت هم نداشت چون هر کسی میتوانست در آن نوع کتابخانهای
که دوست داشت عضو شود .این کتابخانهها برای جلب اعضا با هم حتا رقابت
هم داشتند ،سعی میكردند بهترین کتابها و بهترین کارمندها را در اختیار داشته
باشند ،بهترین ساعات را انتخاب کنند و مناسب ترین محلها را در شهر بگیرند.
بعضیهای شان حتا در خانهها میرفتند که کتاب تحویل بدهند و کتابهای
خوانده شده را پس بگیرند .مردم هم خیلی راضی بودند برای اینکه پول شان را
برای چیزی میدادند که انتخاب میکردند .ضمناً کتاب برای شان مهم بود ».سپس

اضافه کرد« :اهمیت آن برای شان از شیرینی بیشتر بود».
بعد روی اش را مستقیماً به طرف جاناتان کرد و توضیح داد« :بعد ها،
شورای بزرگان تصمیم گرفت که کتابخانه بیش از آن اهمیت دارد که به دلخواه
و هوس افراد واگذار شود .بنابر این به خرج مالیه دهندگان یک کتابخانۀ عظیم
دولتی احداث کردند .این کتابخانه خیلی طرفدار پیدا کرد چون مجانی بود –
مردم مجبور نبودند برای استفاده از کتابها پول بدهند .از طرف دیگر برای همان
کاری که یک کتابدار در کتابخانۀهای مختلف انجام میداد ،شورا سه کتابدار و
با حقوق گزاف استخدام کرد .دیری نگذشت که آن کتابخانهها تعطیل شدند».
جاناتان بصورت سؤال گفت« :پس بزرگان یک کتابخانۀ رایگان تأسیس
کردند؟ ولی شما حاال میگفتید که هر کسی باید مالیات کتابخانه را بپردازد؟»
«درست است .ولی مرسوم است که تأسیسات شورا را رایگان تلقی کنند
ولو اینکه مردم مجبور باشند بابت آن پول بپردازند .میگویند خیلی آبرومندتر
است ».پیر زن این جمله را با صدای پر از کنایه ادا کرد.
مرد بلند قامت شدیدا ً اعتراض کرد و گفت« :کتابخانههای شریکی؟ من
هرگز همچنین چیزی نشنیده ام!»
پیرزن بالدرنگ پاسخ داد« :البته که نشنیده اید .کتابخانههای دولتی چنان
رشته کار را به دست گرفته اند که دیگر کسی به یاد چیزی نمیافتد».
مرد با صدای بلند گفت« :هی ،صبر کنید ببینم!» و همچنان روی زانوانش
به جلو آمد و اضافه کرد« :آیا شما از مالیات کتابخانه انتقاد میکنید؟ وقتی بزرگان
خدمات ارزندهای را ارائه میدهند وظیفۀ مردم است که بابت آن پول بدهند».
پیر زن گفت« :وقتی زور به کار میبرند دیگر چه خدمات ارزندهای است
؟» و چشم در چشم مرد بلند قامت که روی زانوانش بود ایستاد.
مرد گفت« :همهکس نمیداند که چی برایش خوب است! و بعضیها
هم که میدانند استطاعت (توانایی) اش را ندارند .آدم های فهمیده میدانند که
کتابهای رایگان در ساختن یک جامعۀ آزاد دخیل است .مالیات موجب میشود
که سنگینی بار بر گردۀ همه مستقیم شود پس هر کسی باید سهم منصفانۀ خودش
را بپردازد .در غیر اینصورت امکان دارد مفتخورها روی گردۀ دیگران سوار
شوند».
پیرزن پاسخ داد« :مفتخورها حاال از هر وقت دیگر بیشترند .همان
کسانیکه دایماً به فکر استفاده های کالن استند و از مالیات هم معاف اند و روی
گردۀ دیگران سوار میباشند .این چطور منصفانه است؟ فکر میکنید کی نفوذ
بیشتر در شورای بزرگان دارد و بهرۀ بیشتر میبرد ،آن کسیکه طرفدار و همه
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شکل رابطه دارد یا آن بیچارهای که بعد از تعطیل شدن کتابخانه از سرکار مرخص
میشود؟»
مرد دخترش را به پشتش فشار داده ،چند زانو به جلو حرکت کرد و با
حرارت زیاد پاسخ داد« :دقیقاً شما چه نوع کتابخانهای میخواهید؟ یک کتابخانۀ
مشترک و مشتری دار که احتمال دارد بر ضد یک گروهی در جامعه تعصب داشته
باشد؟»
«سمت گرایی و تعصب را نمیشود از میان برد!» پیر زن فریاد کشید و به
طرف صورت مرد خم شد و گفت« :شما میخواهید آن دلقکها در شورا سمت
و سوی شما را برای تان تعین کنند؟»
«کی دلقک است؟» مرد با این پاسخ پیر زن را طوری فشار داد که تعادلش
کمی بهم خورد و بعد گفت« :اگر خوشت نمیآید چرا نمیگذاری از کورامپور
بروی؟!»
«بیشعور بیتربیت!» پیر زن گفت و با عصایش به سر او زد و گفت« :من
از آن وقتیکه تو هنوز به دنیا نیامده بودی مرتب بابت آن کتابخانۀ دولتی پرداخت
کرده ام!»
اینک دیگر آن دو بر سر یکدیگر داد میکشیدند .دختر به گریه افتاده
بود .شخصی رفت که پولیس را خبر کند  -یک بار دیگر ،جاناتان از آن میان و به
خاطر حفظ سکوت و آرامش یک کتابخانۀ دولتی که در آن نزدیکی بود از آن
جمع دور شد.

هنر هیچ گرا

16

به صورت مطلق هیچ مبنای منطقی وجود ندارد ،که گفته شود بازار آزاد باعث ترویج کاالهای غیر مادی میشود؛
بلکه بازار آزاد هر فرد را آزاد میگذارد تا چگونگی هزینه هایش را خودش انتخاب کند.
میررای روتبارد ()1926-1995

کتابخانۀ دولتی ساختمان بلندی بود در دو طبقه با یک نمای سنگی
بزرگ .جمعیت خوش لباس در مقابل دروازه ورودی گرد آمده و منتظر بودند
که داخل شوند .وانمود میکردند که متوجه مشاجرهای که پشت سرشان در میدان
باال گرفته بود نشده اند .همینطور که جاناتان به گروه پیوست ،حروف درشت
برنزی در باالی سر دروازه توجهاش را به خود جلب کرد« :کتابخانۀ مردمی بانو
بس توئید»

کسانی که در ردیفهای آخر گروه قرار داشتند گردن میکشیدند تا از
روی سر کسانی که در جلوی آنها بودند ببینند و آنچه را که میدیدند با صدای
بلند تحسین میکردند و بعضی میگفتند« :معرکه است!» و بعضی دیگر« :حیرت
انگیز!» جاناتان هر چه سعی کرد نتوانست ببیند که توجه آنان را چه چیز اینگونه
جلب کرده است.
او که هوشیار و الغر بود از البالی جمعیت خودش را به میز مسوول
کتابخانه به دروازه دخولی ساختمان رساند .از مردی که پشت میز نشسته بود
پرسید« :چه چیزی است که اینقدر به نظر مردم معرکه و حیرت انگیز رسیده
است؟»
مسئوول کتابخانه با قیافهای جدی گفت« :شیش! لطفاً صدای خود را
پایینتر بیاورید ».بعد با دست به گوشۀای از کارتهای یادداشت زد و آنها
را مرتب و منظم در مقابل خودش قرار داد .کمی به جلو خم شد و از باالی
عینکهای نیمهاش به جاناتان نگاه کرد و گفت« :اینها اعضای کمیسیون شورا
برای هنرها هستند .به تازگی نمایشگاهی از آخرین اقالمی که برای کلیکسون
هنرهای ما تهیه شده و افتتاح شد».

65

جاناتان نجواکنان گفت« :چه عالی» در حالیکه گردنش را میکشید که
ببیند ،گفت« :من عاشق هنر خوب هستم ولی پس ،کجاست؟ حتم اً خیلی کوچک
است».
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مرد بینی اش را باال کشید و گفت« :بستگی دارد ،بعضی معتقد اند که
خیلی هم فرا گیر است .زیبایی این کار در همین عنوانش است «خالء در پرواز».
جاناتان در حالیکه فضای عظیم و سفید رنگ باالی ورودی را با ابروان
در هم کشیده میدید گفت« :ولی من چیزی نمیبینم».
«نکته همین جاست .جالب است ،اینطور نیست؟» مرد که در حین ادای
این کلمات با حالتی رویایی و دور از دسترس به فضای سفید رنگ خیره شده
بود ادامه داد« :هیچ چیزی جوهرۀ کامل روح تقالی انسان را برای آن آگاهی
فرا حسی منتقل نمیکند که تنها وقتی به انسان دست میدهد که گرمی کامل
هالههای ظریفتر رنگ را بگذارد در مقابل آگاهی حسی طبیعت درونیش .هیچ
چیزی نمیتواند به همه این فرصت را بدهد که بهترین را از تخیالت جمعی به طور
کامل تجربه کنند».
جاناتان ،گیج و سردرگم سرش را تکان داد و با حالتی معما زده پرسید:
«پس این در حقیقت هیچ چیز است؛ چطورهیچی می تواند هنر باشد؟»
میکند.

«این دقیقاً چیزی است که آنرا به بزرگ ترین اثر هنری برابری گرا مبدل

کمیسیون هنری شورا برای انتخاب بهترین اثر یک التری ترتیب داده که
به نحو با سلیقه ای اجرا می شود».
جاناتان شگفت زده پرسید« :التری برای انتخاب اثر هنری؟ چرا التری؟»
مرد پاسخ داد« :در دورانهای عقب ماندهتر ،یک هیأت انتصابی از
کارشناسان هنری ،امر انتخاب را انجام میدادند .اولش منتقدان ،هیأت را متهم
کردند به این که اعمال سلیقه میکنند یعنی آثاری را که دوست دارند جلو
میگذارند و آنچه را که دوست ندارند سانسور میکنند .از آنجایکه مردم از
طریق مالیات پول آثار ترجیحی هیأت را میپرداختند ،مردم به این برتری جویی
اعتراض کردند».
کنند؟»
هیچکس نمیتواند به کیفیت هنری یا سبک زیبایی شناختی این شاهکار انتقاد
کند.
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جاناتان پیشنهاد کرد« :چطور است که یک هیأت دیگری را امتحان

«اوه ،بله .ما چندین بار این کار را کردیم .ولی آنهاییکه جزء هیأت
بودند هرگز نتوانستند با آنهاییکه در هیأت نبودند به توافق برسند .به این ترتیب
اص ً
ال ایدۀ هیأت ژوری را کنار گذاشتند – که به جایش این کمیته جدید آمد با
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ایدۀ التری .همه قبول کردند که التری تنها روش منصفانه است .همه میتوانستند
در این رقابت شرکت کنند – و تقریباً همه شرکت کردند! شورای بزرگان جایزه را
تا حد ممکن سخاوتمندانه تعیین کرد و هر اثری برای ورود به مسابقه با صالحیت
اعالم شد" .خال در پرواز" امروز صبح برندۀ جایزه شد».
جاناتان پرسید« :ولی آخر چرا نمیگذارند هر کسی هر اثر هنریی را که
دلش می خواهد خریداری کند .به عوض اینکه برای انتخاب از آنها مالیات اخذ
کنند؟ آن شکلی هرکس میتواند آن چیزی را که دوست دارد انتخاب کند».
مسئوول کتابخانه باتعجب گفت« :چی؟! امکان دارد بعضی افراد خودخواه
هیچی نخرند و بقیه هم ممکن است سلیقه شان بد باشد .نخیر ،بزرگان واقعاً باید
پشتیبانی خود شان را از هنرها نشان بدهند ».او در حالیکه روی "خال در پرواز"
تمرکز کرده بود بازوانش را روی هم انداخت و چهرهاش در حالت مبهم فرو
رفت و سپس گفت« :مجموعۀ خوبی است ،قبول ندارید؟ فقدان تعداد زیادی از
آثار ،این امتیاز را دارد که ورودی کتابخانه خیلی مثل یک مغازۀ سيمساری انباشته
نمیشود و در حین حال در حفظ محیط هم اثر دارد .به عالوه »،با خوشحالی ادامه
داد« :هیچکس نمیتواند از کیفیت هنری و یا استایل زیبایی شناختی این شاهکار
انتقاد بگیرد .که ممکن است از این بدش بیاید؟»

جشنواره جلوه های ویژه

17

زمانیکه نمایندگان مجلس هیچ خدماتی برای ارائه به مردم نداشته باشند تا رای بدست آورند ،البی گران
خریدن رای و روح آنها را متوقف میکند.
ادوین ای .الک

وقتی جاناتان به راه زینة کتابخانه برگشت خورشید در حال غروب
کردن بود .با شادی تمام دید که شهر پس از تاریکی دوباره زنده میشد و جان و
میگرفت .مردم شروع کردند به آمدن و جمع شدن در میدان؛ دسته دسته به طرف
یک خیمة باشکوه که در نزدیکی کتابخانه برپا شده بود به جشنواره میرفتند.

جاناتان که از نورها ،صداها و منظرهها دهانش باز مانده بود به طرف
خیمه عظیم به راه افتاد .بر روی اعالن بزرگی در باالی خیمه نوشته شده بود:
«جایزه برای همه».
زن جذاب که لباس مخصوص تنگی با رنگی تند به تن داشت از میان
جمعیت بلند شد و خطاب به همه فریاد زد« :توجه! توجه! برای یک عمر هیجان،
بیایید ،به داخل جشنواره وارد شویید .جشنواره به همه جایزه میدهد ».چشمش به
جاناتان افتاد ،بازویش را گرفت و گفت« :همه برنده میشوند جوان!»
جاناتان پرسید« :ورودیاش چند است؟»

زن پاسخ داد« :ده کین بیار و یک جایزۀ عالی ببر!» سپس با یک حرکت
دست ،جمعیت را مخاطب قرار داد« :توجه ،توجه! این جشنواره همگی تانرا
ثروتمند میسازد!»
جاناتان که پول کافی نداشت منتظر ماند تا اینکه زن حواسش با دیگران
مشغول شد ،سپس دور زد و به عقب خیمه رفت .گوشۀ خیمه را پس زد تا نگاهی
به درون داشته باشد .مردم درامتداد کنارههای خیمه در جایگاههایی نشسته بودند.
در وسط ،راهنماهای یونیفورم پوش؛ شرکت کنندگان را به طرف چوکی هایی
که به صورت دایرۀ بزرگ چینده شده بودند هدایت میکردند .ده نفر شرکت
کننده در پشت چوکی هایشان ایستاده و یا زانو زده بودند .بعد نیمی از شمعها را
خاموش کردند ،طبله به غرش درآمد و صدای ترومپت هایی که دیده نمیشدند به
عنوان پیش در آمد طنین افکن شد .شعاعی از یک نور درخشان مرد خوش سیمایی
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را در میان گرفت که لباس سیاه و براقی به تن و کاله ابریشمی به سر داشت .به
جمع ده شرکت کننده تعظیم کرد و گفت« :شب همگی به خیر ».و درحالیکه
لبخندی سراسری دندانهای سفیدش را نمایان ساخت به معرفی خود پرداخت:
«من کارگردان مسابقه هستم! امشب شما ده نفر برندگان خوش شانس این مسابقۀ
را خواهید شناخت .همهای تان برنده میشوید .همهای تان اینجا را خوشبختتر
از وقتی که داخل شدید ترک خواهید کرد .خواهش میکنم بنشینید ».با ادای
این مقدمه و با یک حرکت برق آسای دست که دستکش سفیدی پوشیده بود،
کارگردان صحنه یک کین از هر نفر شرکت کننده طلب کرد ،هیچ کس درنگ
نکرد.
سپس کارگردان صحنه دوباره با لبخندی گشاده اعالم کرد« :حاال
میبینید که چطور هر یک از شما برنده میشوید ».و ناگهان پنج کین در دامن
یکی از شرکت کنندگان ریخت .برندۀ خوش شانس از خوشحالی فریادی کشید.

کارگردان دایره اعالم داشت« :تنها شما برنده نخواهید بود ».و همینطور
هم شد .ده بار پیاپی دور چرخید و هر بار یک کین از هر نفر دریافت کرد و در
پایان هر دور پنج کین در دامن یکی از شرکت کنندگان گذاشت و هربار ،شخص
برنده از شادی از جا جست.

وقتیکه سر و صداها خوابید و شرکت کنندگان مسابقه شروع کردند به
خارج شدن ،جاناتان به طرف جلوی خیمه دوید که ببیند آیا همه واقعاً راضی و
خوشحال هستند .زنی که در کنار ورودی خیمه ایستاده بود و لبۀ چادر را باال و
کنار نگه داشته بود جلوی یکی از شرکت کنندگان را که در حال خارج شدن
بود گرفت و پرسید« :برای تان خوش گذشت؟»
بود!»

«واه ،البته!» مرد که دهنش از خوشحالی باز شده بود پاسخ داد« :معرکه

دیگری گفت« :من نمیتوانم صبر کنم تا به دوستانم بگویم .ممکن است
دوباره امشب برگردم».

بعد شرکت کنندۀهیجان زده دیگری اضافه کرد« :بله ،اوه بله .همه یک
جایزۀ پنج کینی برنده شدند!»

جاناتان متفکرانه به گروهی که در حال متفرق شدن بود نگاه میکرد .زن به طرف
کارگردان صحنه برگشت.

همه برنده هستند ،مرد جوان.

کارگردان صحنه که دستش را به عالمت خداحافظی برای جمعیت تکان میداد
زیر لب گفت« :بله ،ما خوشحالیم .ما پنجاه کین جمع کردیم و این احمقها از
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این بابت خوشحال هستند .فکر میکنم سال آینده باید از شورا بخواهیم قانونی
تصویب کنند که براساس آن همه مکلف شوند تا بازی کنند!»

درست در همین موقع ،یکی از راهنماها دزدکی خودش را پشت سر
جاناتان رساند و او را از عقب محکم گرفت« :بلند شو! ببینم ،پسر ولگرد .من دیدم
که تو از آن پشت خیمه سر میکشیدی و ما را نگاه میکردی .فکر کردی میتوانی
مفتکی وارد شوی ،هان؟»

جاناتان که سعی می کرد خودش را از چنگ راهنما خالص کند گفت:
«معذرت میخواهم ،من نمیدانستم که برای تماشای خشک و خالی هم باید پول
داد .آن خانم قشنگ یک شکلی تبلیغ میکرد که به نظرم خیلی جالب آمد ..و من
قدر کافی پول نداشتم ،خواهش میکنم»...
کارگردان صحنه ابروانش را به حالت پرسش در هم کشید» :پول
نداشتی؟»

ولی زن مقابل دروازه ورودی که از تعریف جاناتان دربارۀ خودش خوشش آمده
بود به راهنما گفت« :صبر کن .رهایش کن ،او فقط یک بچه است ».بعد روی خود
را به طرف جاناتان کرد« :که پس از برنامه خوشت آمد ،هان؟»
جاناتان که سرش را تند تند تکان میداد گفت« :اوه ،بله خانم ،خیلی!»

زن پرسید« :خب ،دوست داری یک پول آسان بدست بیاوری؟» و بعد
با لحنی تهدید آمیز ادامه داد« :یا بله یا اینکه من حاال تحویل نگهبان جشنواره
میدهم».

درآمدت را به عنوان مالیات به آنها بپردازی».

جاناتان پرسید« :مالیات؟ مالیات چی؟»

«بزرگان سهمی از درآمد هر کسی را میگیرند».

جاناتان از این موضوع خوشش نیامد و امیدوارانه اضافه کرد« :اگر شما
درآمدهای من را گزارش ندهید ،من بیشتر سعی میکنم .شاید دو برابر».

«بزرگان از همه چی باخبر میشوند ،بچه جان .همه جا جاسوس دارند که
همه را با دقت متوجه هستند .اگر بفهمند که ما درآمدهای تو را پنهان کردهایم.
خیلی بد میشود .ممکن است حتی کار و کاسبی ما را تعطیل کنند .بنابر این نق
نزن .ما همه باید جریمۀ گناهان مان را بپردازیم».
جاناتان با تعجب پرسید« :گناهان؟!»

«بله بچه جان .مالیات جریمۀ گناهان ماست .مالیات بر تنباکو جریمۀ
سیگرت کشیدن است ،مالیات بر الکول جریمۀ می نوشیدن است ،مالیات بر
بهره جریمۀ مال اندوزی است و مالیات بر درآمد جریمۀ کار کردن است .غایت
مطلوب شورا این است که »،در اینجا زن به کارگردان صحنه که در کنارش
ایستاده بود چشمکی زد و حرفش را ادامه داد« :این است که ما سالم ،وابسته و
بیکار باشیم .حاال دیگر راه بیفت بچه!»

جاناتان گفت« :اوه ،خیلی خب ».و بعد با حالت شک پرسید« :میخواهید
چی کار کنم؟»

زن که دوباره شیرین شده بود و لبخند میزد گفت« :خیلی ساده است.
امشب حرکت میکنی دور شهر ،این ورقهها را بین مردم پخش میکنی و به همه
میگویی که چقدر در جشنواره برای شان خوش میگذرد ،فقط همین .بیا ،این
یک کین را بگیر ،بعد هر شرکت کننده ای که با یکی از این ورقهها بیاید ،تو یک
کین دیگر گیرت میآید .حاال بدو برو ببینم چیکار میکنی .مرا از خودت مأیوس
نکن».
همینطور که جاناتان بیک پر از اوراق را بروی شانههایش میانداخت،
زن گفت« :یک چیزی دیگر :در پایان برنامه امشب ،من یک گزارش از حاصل
کار تو را اجرا میکنم .فردا صبح اول وقت باید بروی ادارۀ درآمدها و نصف
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18
کاکا سامتا
زمانیکه مالیات بسیار باال باشد ،مردم گرسنه میشوند.
الئوس)500-604( ،

جاناتان تا وقتیکه به خیمه جشنواره برگشته بود بیش از پنجاه کین به
چنگ آورده بود .زن مسؤول جشنواره از اینکه کسی را یافته بود که کارش
را جدی میگرفت آنقدر خوشنود شد که از او خواست که شب بعد نیز سرکار
برود .جاناتان گفت اگر بتواند این کار را خواهد کرد ،پس جشنواره را برای یافتن
سر پناهی برای شب ترک کرد .نمیدانست به کجا برود بنابر این بی هدف در
شهر به راه افتاد و همینطور که در نور کم رنگ یک چراغ در سر سرک مکث
کرد ،مردی پیر و کوتاه قد با لباس خواب از خانهای در نزدیکی آنجا بیرون آمد
و روی راهرو ورودی ایستاد .چشم هایش را خورد کرد و نگاهش را روی بامهای
ردیف خانه هایی که در امتداد سرک صف کشیده بودند متمرکز نمود.
جاناتان که کنجکاو شده بود پرسید« :به چی نگاه میکنید»
مرد به خانهای در تاریکی اشاره کرد و پچ پچ کنان گفت« :به پشت بام
آن خانه .آن مرد چاق را که لباس سرخ و سفید و آبی به تنش است میبینی؟ از
هر خانة که دیدن میکند کیسه چپاولش یک اندازه چاقتر میشود».
جاناتان به سمتی که مرد به آن اشاره میکرد نگاه کرد .پیکری مبهم و
سایه وار بر روی بام یکی از خانه ها رفت.
جاناتان گفت« :اوه ،بله ،میبینمش .چرا زنگ هشدار را به صدا در
نمیآورید و اهالی آن خانه را خبر نمیکنید؟»
مرد با ترس و لرز گفت« :من هرگز چنین کاری را نمیکنم کاکا سامتا
خلق تندی دارد و با کسانی که جلوی راهش ایستاد شوند به سختی رفتار میکند».
کاکا سامتا مردی با اعصاب بسیار ضعیف است .او با هرآن کسیکه سر راهش
قرار بگیرد با خشونت از سر راه بر میدارد.
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«می شناسینش؟» جاناتان با تعجب اعتراض کرد« :ولی آخر»...
پیر مرد انگشتش را بر لبانش گذاشت و گفت« :شیش! تیز تر .هر کی زیاد
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سر و صدا راه بیندازد کاکا سامتا یک دیدار اضافی از خانه اش به عمل میآورد.
مردم اکثرا ً در چنین شب هایی وانمود میکنند که خواب اند – گرچه برای آدم
امکان ندارد که چنین تجاوزی به حریمش را نادیده بگیرد».
جاناتان برای اینکه صدایش بلند نشود خم شد و در گوش پیر مرد گفت:
«من سر در نمیآورم .چرا مردم وقتی میبینند غارت میشوند چشم هایشان را
میبندند؟» پیر مرد توضیح داد« :مردم در این شب خاص در ماه اپریل سکوت
میکنند ،وگرنه شب کریسمس که کاکا سامتا بر میگرده که در هر خانه یک
اندازه اسباب بازی و زیورات ارزان بریزد ،چیزی برای شان نمیبرد».
جاناتان که خیالش آسوده شده بود گفت« :اوه ،پس کاکا سامتا همه چی
را پس میدهد؟»
«ابداً! ولی مردم دوست دارند فکر کنند که پس میدهد .من سعی میکنم
بیدار بمانم که حسابش را نگهدارم که چیها را میبرد و چیها را پس میآورد.
میشود گفت یک شکلی سرگرمی است برای من .طبق محاسبات من ،کاکا سامتا
بیشتر چیزها را برای خودش و برای چندتا خانههای مورد عالقهاش در اطراف شهر
نگهمیدارد ولی »،پیر مرد کف دستش را با ناراحتی به کتاره کوبید و ادامه داد:
«مواظب است که یک چیز ناچيز به همه بدهد تا سروصداها خاموش بماند .به این
ترتیب ،اپریل سال بعد که آن دوباره بر میگردد آنچه را که میخواهد ببرد ،همه
خودشان را به خواب میزنند».
جاناتان گفت« :سر در نمیآورم .چرا مردم بلند نمیشوند که دزد را
گزارش بدهند و از وسایل شان مراقبت کنند؟ آن وقت میتوانند هر شکل وسایلی
را که میخواهند خودشان بخرند و به هر کسی که دلشان میخواهد بدهند!»
پیر مرد از ساده دلی جاناتان خندهاش گرفت ،سرش را تکان داد و گفت« :کاکا
سامتا در حقیقت تجسم دوران بچگی همه است .پدر و مادرها همیشه در گوش
بچه هایشان خواندن که اسباب بازی ها و وسایل کاکا سامتا به طور سحر آمیزی
از آسمانها میآیند و هیچ مصرفی برای هیچکسی ندارند».
پیر مرد بامشاهدۀ ظاهر ژولیده و تکیدۀ جاناتان گفت« :مثل اینکه روز
سختی داشتهای جوان».
جاناتان خجالنه گفت« :من دنبال یک جا میگشتم که شب را در آنجا
بگذرانم».
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مردگفت« :خب ،تو به نظر پسر خوبی میآیی ،چرا نمی آیی پیش ما؟ من
و "رز" در خانه تنها هستیم».
جاناتان از پیشنهاد پیر مرد استقبال کرد .در خانه با "رز" ،همسر چاق و
چله پیرمرد آشنا شد .زن با خوشرویی یک گیالس قهوة گرم و یک ظرف شیرینی
تازه برایش آورد .پس از آنکه آخرین ذرات خوراکی ها ناپدید شد ،جاناتان
روی تختی که زن و شوهر با چند پتو و چند بالشت برایش آماده کرده بودند
دراز کشید .پیرمرد پیپ دسته بلندی را دراز کرد و در میان بالشتکهای چوکی
جنبانش آرام گرفت.

خانۀ آنها بزرگ نبود ،موبل و فرنیچر گران قیمت هم نداشت و قطعاً نو
هم نبود؛ ولی برای جوان تازه وارد خسته ،سرپناهی بی نقصی بود .آتش کوچک
اطاق را که دیوار هایش پوشش چوبی داشت گرم و روشن میساخت .دو قاب
عکس در اتاق آویزان بود که یکی تصویری را در برداشت و دیگری یک درخت
شجرهای را به نمایش میگذاشت .روی پارکت های سادۀ کف ،فرشی بیضی
شکل و پاخورده پهن شده بود .جاناتان وقتی آنجا جا افتاد و احساس راحتی کرد
پرسید« :این موضوع سنت اپریل از کجا پیدا شده؟»

«ما زمانی یک عید داشتیم به نام کریسمس که بهترین دوران در طول
سال بود ،یک عید مذهبی که با هدیه دادن و شادی کردن جشن گرفته میشد.
مردم اینقدر ازش لذت میبردند که شورای بزرگان تصمیم گرفت که اهمیت
این سنت بیشتر از آن است که به بیاختیاری لجام گسیخته و جشن و سرور بی
نظم و توأم با هرج و مرج واگذاشته شود .طوری ترتیب دادند که بطور صحیح
برگزار شود ».لحن نیشدار مرد حاکی از عدم رضایتش بود« .اول ،سمبولهای
مذهبی نامناسب باید حذف میشد .بزرگان رسماً اسم این عید را تبدیل کردن و
گذاشتن "ایکمس" و اسم آن هدیه آورندة افسانهیی را هم که در دل مردم جا
داشت تبدیل کردن و گذاشتند کاکا سامتا ،لباسش را هم در تن مامور اخذ مالیات
کردند».
پیرمرد یک مکث کرد و یکی دو نفس تازه گرفت و یک سگرت را دود
کرد .بعد ادامه داد« :حاال فورمهای مالیاتی ایکمس باید در سه نسخه تسلیم ادارۀ
حسن نیت خیر شود .ادارة حسن نیت خیر اعانة را که به هر مالیات دهنده تحمیل
میشود براساس جدولی که توسط بزرگان ارائه میشود تعین میکند .شما همین
اکنون شاهد جمع آوری ساالنه این اعانات بودید.
«بعد نوبت میرسد به ادارۀ سنجش اعمال شر و اعمال خیر .با کمک یک
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حسابدار رسمی برای اخالقیات ،هر کسی فورمی را پر میکند که در آن رفتار
خوب و رفتار بدش را در طی سال به تفصیل شرح میدهد .اداره سنجش اعمال
شر و اعمال خیر یک لشکر از کارمندان و بازپرسها را به استخدام میگیرد که
ارزش آن کسانی را که برای دریافت هدیه در ماه دسامبر درخواست داده اند را
بررسی کند.
«در اخیر ،کمیسیون سلیقۀ درست ،اندازه ها ،رنگ ها و مدلهای یک
جمعی از هدایای مجاز را یک دست و استاندارد میکند .یک سلسله قراردادهای
غیر رقابتی را به تولید کنندگانی که از پیش تعیین شده اند و ارتباطات سیاسی
مناسبی دارند واگذار میکند .همۀ مردم  ،بدون تبعیض و استثنا ،یک شکل
تزئینات عید را که توسط دولت تجویز شده دریافت میکنند و با آن خانه و
درختهای شان را تزئین میکنند .در شب ایکسمس ،شبه نظامیها را میآورند و
آنها سرودهای مناسب و در خور جشن را اجرا میکنند».
رشتۀ کالم که به اینجا رسید ماجراجوی جوان و خسته به خواب عمیق فرو
رفته بود .هنگامیکه پیرمرد پتو را روی شانههای جاناتان میکشید ،صدای میو میوی
پشکی از بیرون شنیده میشد .رز زمزمه کرد و آهسته گفت« :ایکسمس مبارک!»

19
داستان خرگوش و سنگ پشت به روایت دیگر
ثروت متشکل از انتخاب هاست .زمانیکه دولت انتخابها را بگیرد ،ثروت را حتی از فقرا نیز میگیرد.
ناشناس

جاناتان آن زن جشنواره جلوههای ویژه را به خواب دید .زن مرتباً به
او پول میداد و بعد دوباره آن را از او پس میگرفت .بارها و بارها به او پول
میپرداخت و دوباره آن را از چنگ او میقاپید .جاناتان ناگهان با تکانی از خواب
بیدار شد و به خاطر آورد که باید درآمدش را به مامورین مالیاتی گزارش دهد.
بوی خوش آیند نان تازه پخته شده بینیاش را پر کرد .پیر مرد سرمیز
ایستاده و توتههای ضخيم نان پخته شده و مربا را برای صبحانه در بشقابها
میگذاشت.
جاناتان متوجه پسر کوچکی شد که با چهرة غمگین سر میز نشسته بود.

پیر مرد پسرک را به عنوان نواسه اش "دیوی"معرفی کرد و گفت که "دیوی"مدتی
پیش آنها میماند.

"دیوی"با صدای گنجشک وار گفت« :من شما را به یاد دارم.پدر بزرگ!
این من و مادرم را وقتیکه مزرعه را ترک میکردیم کمک مان کرد ».این خبر
حضور جاناتان را در آن خانه گرامیتر کرد .همینطور که جاناتان توتة ضخیم
از نان پخته شده را میخورد ،پسرک بیقرار بود و سعی داشت که ُجرابهای
نیمهاش را باال بکشد .التماس کنان گفت« :مادر بزرگ ،خواهش میکنم آن قصه
را برایم بخوان».
رز در حینی که بشقاب جاناتان را با املت داغ پر میکرد پرسید« :کدام
قصه را ،عزیزم؟»

«آن را که من دوست دارم ،قصه سنگ پشت و خرگوش را .عکس
هایش خیلی عالی است ».با گفتن این حرف چهره کودک باز شد.

رز گفت« :خب عزیزم  ،خیلی خب ».و کتاب را از الماری آشپزخانه
گرفت .بعد در کنار "دیوی" کوچک نشست و شروع کرد« :یکی بود یکی نبود»...
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قدیم»...

پسرک حرفش را قطع کرد و گفت« :نه نه  ،مادر بزرگ ،در زمانهای

رز خندید و گفت« :میگفتم ،در زمان های قدیم یک سنگ پشتی بود
با اسم فرانک و یک خرگوش به اسم الیساندر .هردوی آنها کار شان رساندن
نامه به همه کسانی بود که در دهکدة کوچک آنها زندگی میکردند .یک روز،
فرانک که گوشهای تیزش به مراتب کارآمد تر از پاهای کوتاهاش بود شنید که
چند تا از حیوانات الیساندر را بخاطر سرعتش در تحویل نامهها تحسین میکردند.
خرگوش تیز پاه میتوانست مسافتی را که دیگران ظرف چند روز طی میکردند
در ظرف چند ساعت طی کند و محوله پوستی اش را تحویل دهد .فرانک از
حسادت دیوانه شده بود به جلو حرکت کرد و داخل بحث شد.
او با همان آهستگی که راه میرفت خرگوش را مخاطب قرار داد و
گفت" :شرط میبندم که ظرف یک هفته من از تو مشتری بیشتر داشته باشم.
حاضرم سر این موضوع شهرتم را گرو گذارم".

الیساندر از این مبارزه طلبی تکان خورد و گفت " :شهرتت؟ هاه! آنچه
که دیگران در باره تو فکر میکنند مال تو نیست که گرو گذاری؛ ولی خب .من
این شرط بندی را قبول میکنم" .همسایهها مسخره کردند و گفتند که سنگ پشت
تنبل در این مسابقه هیچ شانسی نخواهد داشت .برای اثبات این امر توافق کردند
ظرف یک هفته در همین نقطه جمع شده و برنده را تعیین کنند .الیساندر باشتاب
رفت تا مقدمات را برای این مسابقه تدارک کند فرانک مدتی مدیدی سرجایش
نشست و باالخره آرام آرام به راه افتاد و رفت.

«الیساندر در همه جای دهکده مبنی بر اینکه او نرخ هایش را به نصف
آنچه فرانک دریافت میکند کاهش داده است ،اعالنات نصب کرد .ضمناً نوبت
تحویل نامهها از این به بعد دوبار در روز خواهد بود ،حتی در روزهای آخر هفته
و در روزهای تعطیل .خرگوش از هر محلهای که عبور میکرد زنگوله را به صدا
در میآورد و نامهها را تحویل میداد ،برای رفاه مردم وسایل نوشتاری و نامه
میفروخت و حتی بستههای ارسالی را در جلوی منزل وزن و بسته بندی میکرد.
او حاضر بود در قبال دریافت یک مبلغ کوچک اضافی ،مراسالت مردم را هر
موقع ،شب یا روز ،تحویل بگیرد و همیشه نیز لبخند صادقانه و دوستانه به طور
رایگان به مشتری تحویل میداد .از آنجا که خرگوش کار آمد ،خالق و خوشرو
بود فهرست مشتریانش به سرعت زیاد شد».

این عادالنه نیست که بعضی از افراد خدمات بهتر ُپستی داشته باشند در مقایسه
با دیگران.

دیوی که مجذوب تصاویر شده بود ،در ورق زدن داستان به مادر کالن
کمک میکرد و مادر کالن به خواندن ادامه میداد « :هیچکس خبری از سنگ
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پشت نداشت .هفته که به آخر رسید ،الیساندر که مطمئن بود که برنده میشود
دوان دوان به سراغ اعضای هیأت منصفه رفت .با کمال تعجب دید که سنگ
پشت ،با تکبر و غرور در آنجا منتظر است .سنگ پشت با صدای یخ زده اش گفت
" :متأسفم خرگوش .تو خیلی فعالیت کردی و از این خانه به آن خانه دویدی.
ولی من عوض اینکه خودم را خسته کنم فقط یک نامه برای تو آورده ام" .نامه
سرگشاده يی را همراه با یک قلم به الیساندر داد و گفت" :لطفاً اینجا را ،روی خط
نقطه چین امضا کن".
«الیساندر پرسید" :این چی است؟"»

«"پادشاه من را به عنوان پستچی مجاز مقرر کرده است و دستور داده که
تمام نامههای مجاز را من تحویل بدهم .متأسفم خر گوش ،ولی تو باید از این کار
کناره بگیری و دیگر حق نداری در کار های پستی دخالت کنی».
«الیساندر با عصبانیت و ناراحتی گفت" :ولی این غیر ممکن است ،این
غیر منصفانه است .قرار بود ما در یک مسابقه باهم رقابت کنیم".

"سنگ پشت جواب داد :پادشاه هم همین را گفت .گفت این غیر منصفانه
است که بعضی از مردمش از سرویس پوستی بهتر ،سریعتر و ارزانتر بر خوردار
باشند .باید همه از یک سرویس پستی یکنواخت برخوردار باشند .بنابر این چنین
کار را به طور انحصاری به من واگذار کرد تا کیفیت سرویسهای پستی برای همه
یکسان باشد".
«"الیساندر با عصبانیت از سنگ پشت پرسید" :تو چطوری توانستی
راضیش کنی این کار را بکنی و این کار را برایت بکند؟ چی برایش وعده دادی؟"

"سنگ پشتها نمیتوانند به راحتی بخندند؛ ولی فرانک یکی از
قسمتهای کنار دهانش را به طرف باال برگرداند و گفت " :برایش وعده دادم که
همه پیامها و نامه هایش را مجانی برایش ببرم .و البته یادآوریش کردم که وقتی
همه مراسالت مجاز در دست یک آدم مطمئن باشد ،آن خیلی آسانتر میتواند
کنترل کند ،چرا که من میتوانم همه چی را برایش خبر بدهم".
مخالفینش را ُ

رقیبی هم داشتم مادر کالن نگاهش را باال آورد و گفت« :پایان ».سپس اضافه کرد
«آخر داستان نتیجه میگیرد که آدم هر وقت که در زندگیش یک مشکلی دارد
میتواند همیشه به مقامات مسئوول مراجعه کند».
دیوی کوچک تکرار کرد« :آدم هروقت یک مشکلی دارد میتواند
همیشه به مقامات مسؤول مراجعه کند .من این را به خاطر میسپارم ،مادر کالن».

«نه ،عزیزم .این چیزی است که در این کتاب گفته .شاید بهتر باشد تو
برای خودت نتیجه گیری کنی».
«مادر کالن؟»

«جانم؟»

حیوانات هم میتوانند حرف بزنند؟»

«فقط پرندهها میتوانند .این فقط یک داستان خیالی است ،با آن داستان
پرندۀ سخنگو فرق میکند».
«مادر کالن ،راجع به آن پرندۀ سخنگو برایم بگو».

رز با خنده گفت« :چند هزار دفعه تا حاال آن را شنیده ای؟ پرندۀ سخنگو
عقاب دانایی است که هفت دریا را از قلههای یخ زدۀ "های یک" تا سواحل بخار
آلود "روت" پرواز میکند .نه ،نه ،تو نمیتوانی با تخنیک من را وادار کنی یک
قصه دیگر را شروع کنم .آن دیگر باشد برای فردا».

جاناتان صبحانهاش را تمام کرد و از پیر زن و پیر مرد به خاطر مهمان
نوازی گرم شان تشکر کرد .آنها وقتی برای مشایعت جاناتان بیرون آمدند،
پیرمرد از باالی زينهها گفت« :اگر هر وقت چیزی الزم داشتی ،ما را به عنوان پدر
کالن و مادر کالن خودت حساب کن».

خرگوش پرسید« :ولی تو همیشه به خاطر تنبلی و بی نظمی جریمه
میشدی ،حاال چه خواهی کرد؟»

«پادشاه بهای خدمات پستی را رقمی تعیین کرده که خیالم از هرجهت
راحت است.

اگر هم مردم دیگر از خدمات پستی استفاده نکنند ،مالیات طوری است که زندگی
من را تأمین میکند .رفیق ،بعد از یک مدت هیچکس یادش نمیآید که من یک
83

84

20
هیأت تغذیه
من را کارشناس ارشد دانش بسازید ،و من مسوولیت تغییر جهان را به عهده میگیرم.
گوتفرید ویلهلم لیبنیتز ()6461-6171

ُلمپنها و ولگردها در کافهها به ناحق گشت میزنند و دیگر هیچکسی در این
محل احساس امنیت نمیکند.
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جاناتان قبل از رفتن ،آدرس شهرداری را پرسید .رز با نگاه نگران دستی
بر روی بازوی او گذاشت و گفت« :جاناتان ،خواهش میکنم به هیچکس نگو که ما
به تو غذا دادیم .آخر ما جواز نداریم».
«چی؟» جاناتان با حیرت پرسید« :برای اینکه به یک نفر غذا بدهید ،به
جواز احتیاج دارید؟»
رز پاسخ داد« :در شهر ،بله و اگر مقامات درک کنند که ما بدون مجوز
غذا سرویس کردهایم خیلی برای مان بد میشود».
«جواز برای چی است؟»
«برای این است که یک استاندارد تغذیه برای همه رعایت شود .سالها
پیش مردم غذای شان را از فروشندههای قریه ،کافههای روی سرک یا رستورانتهای
آنچنانی تهیه میکردند یا اینکه مواد غذایی را از فروشگاه ها میخریدند و در
خانههای خودشان پخت و پز میکردند .بعد شورای بزرگان تصمیم گرفت که این
غیر عادالنه است که یک عده تغذیه شان بهتر از دیگران باشد و ضمناً آنهایی که
نمیدانند تغذیۀ صحیح چی است باید هدایت شوند .بنابراین ،کافهتریا های دولتی را
درست کردند که هر کسی در شهر میتوانست آنجا بطور رایگان غذای استاندارد
صرف کند».
«البته رایگان که چی عرض کنم ».پدر کالن در حالیکه بکس پولش را
در آورده و آن را به آرامی در مقابل بینی جاناتان تکان میداد گفت« :پول هر وعدۀ
غذا حاال بیش از هر وقت دیگر است فقط الزم نیست این پول را در مقابل دروازه
بدهید .کاکا سامتا از طریق مالیات همرایت حساب می کند .از آنجا که پول غذای
کافهتریا های دولتی یا به عبارتی " کافۀ سیاسی" قب ً
ال با مردم حساب شده بود ،خیلی
از مردم دیگر رستورانتهای خصوصی نمیرفتند چون باید یک پول دوباره بدهند.
از طرفی ،رستورانت خصوصی چون مشتری شان کم شده بود برای اینکه از عهدۀ
مخارج بربیایند ،نرخهای شان را باال بردند .بعضیهای شان که تعداد مشتری های
پولدار داشتند یا آنهایی که گوشت و غذا های مخصوص یک دین خاص را ارائه
میدادند به کار ادامه دادند؛ ولی بقیه مجبور شدند کار شان را رها کنند».
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«خب آدم وقتی میتواند در این کافة سیاسی غذای مجانی صرف کند،
چرا برود یک جای دیگر پول بدهد؟» جاناتان این فکر را با صدای بلند گفت.
رز خندید و گفت« :برای اینکه کافة سیاسی افتضاح شده است –
آشپزهای شان ،غذای شان و محیط شان – و همه چیز دیگر شان! آشپزهای شان
هر شکلی کار کنند هیچ وقت اخراج نمیشوند چون اتحادیه شان خیلی قوی است.
و آشپزهای خوب هم هیچ وقت تشویق نمیشوند چون آشپزهای بد حسودی شان
میشود .ساختمانهای شان وضع اسفناکی دارند – همه در و دیوارهای شان مملو از
کثافت و نوشته هاست .روحیه شان خراب است ،غذای شان بی مزه است و مینوی
غذا را نیز هیأت تغذیه تهیه میکند».
پدر بزرگ گفت« :بدتراز همه این است که سعی میکنند رفقای شان را
خوشحال کنند آن وقت هیچکس راضی نمیشود .باید دعوای را که سر ماکارونی و
برنج داشتند میدیدی .ماکارونی و برنج ،روز و شب و شب و روز ،ده ها سال .بعدش
البی طرفدارهای کچالو راه افتاد به طرفداری کچالو و نان .یادت است؟» این سؤال را
خطاب به زنش پرسید« :تا باالخره طرفدارهای کچالو ،آدم های شان راه پیدا کردند
در هیأت تغذیه و بعدش دیگر ما اسمی از ماکارونی و برنج نشنیدیم».
دیوی صدای شبیه صدای خفگی از خودش در آورد .در حالیکه از
پشت دامن مادر کالنش نگاه میکرد روی دماغش به حالت انزجار چروک خورد و
گفت« :من از کچالو متنفرم ،مادر کالن».
ولی بهتر است بخوری وگرنه مامور تغذیه دستگیرت میکند».
جاناتان پرسید« :مامور تغذیه؟»
«شیش!» پدر کالن انگشتش را روی لبانش برد .از روی شانهاش پایین
سرک را نگاه کرد که ببیند آیا کسی مواظب است .بعد گفت :کسانیکه از خوردن
غذا های مصوبه سیاست مدارها ابا میورزند معموالً به چنگ ماموران تغذیه میافتند.
اطفال برای اختصار صدای شان میزنند "شکمی ها" .شکمی ها حضور غیاب مردم را
در سر غذاها زیر نظر دارند و کسانی را که پیدای شان نمیشود کرد ،دنبال میکنند.
متخلفین تغذیه به کافهتری ا های مخصوص برده میشوند و در آنجا همان غذاها به
زور باالی شان خورانده میشود».
دیوی لرزید و گفت« :نمی شود من همینجا در خانه غذا بخورم؟ غذاهای
مادر کالن خیلی خوشمزه اند».
رز دست نوازش به سر دیوی کشید و گفت« :اجازه نمیدهند عزیزم.
فقط یک عده جواز این کار را دارند ،من و پدر کالن آموزش اجباری این کار را
ندیدهایم و پول کافی هم نداریم ،وسایلی را که ضروری است و آنها میگویند
خریداری کنیم .آخر بزرگان ادعا میکنند که به احتیاجات تو بیشتر از من و پدر
کالنت اهمیت میدهند».
پدر کالن گفت« :عالوه بر این ،ما باید هر دو تای مان کار کنیم که

بتوانیم مالیات همه این چیزها را بدهیم ».پیر مرد که در دروازه ورودی قدم میزد
غرغر میکرد و گویی که با خودش حرف بزند گفت« :به ما میگویند که حاال
تعداد کسانی که از غذاهای خانگی استفاده میکنند به مراتب کمتر از هر وقت
دیگر در تاریخ است ،درست است ولی نصف جمعیت عم ً
ال از سوء تغذیه رنج
میبرند .هدف اصلی این بود که برای طبقات فقیر و کم درآمد تغذیه بهتر فراهم
شود؛ ولی نتیجه کار این شد که غذای بد و کم ارزش به همه تحمیل شود .یک عده
آدمهای نافرمان از خوردن این غذاها امتناع کردند وهمة شان ظاهرا ً از گرسنگی
تلف میشوند علیرغم اینکه غذا برای شان مجانی است .از همه بدتر این است که
اشخاص مخرب و گانگسترها در کافهتریا های سیاسی ولگردی میکنند و هیچکس
دیگر در آنجا احساس امنیت نمیکند».
رز که نگاه وحشت زده جاناتان را دید ،به شوهرش گفت« :خواهش
میکنم دیگر بس کن .این طفلک دیگر وقتی برود در یک کافة سیاسی از مرگ
خودش خواهد ترسید ».سپس رو به جاناتان کرد و گفت« :فقط کارت شناسایی ات
را همرایت داشته باش که در مقابل دروازه نشان بدهید ،بعدش هیچ چیزی نخواهد
اتفاق افتاد».
جاناتان گفت« :خیلی سپاس که در فکر من هستید .مادر کالن ».و در این
فکر فرو رفت که کارت شناسایی چه شکلی داشت و اینکه چگونه میتوانست بدون
کارت شناسایی به غذا دسترسی پیدا کند .پرسید« :اجازه است من قبل از رفتن یکی
دو توته دیگر نان بردارم ببرم؟»
مادر بزرگ گفت« :اوا  ،البته عزیزم ،هر چقدر دلت میخواهد ببر ».بعد
به آشپزخانه رفت و با چند توته نان که در دستمال قشنگ پیچیده شده بود برگشت و
با احتیاط این طرف آن طرف را نگاه کرد که ببیند آیا هیچ کدام از همسایهها آنها
را میبیند یا نه ،بعد با سخاوت تمام نان را به جاناتان داد و گفت« :قدر اینها را بدان.
داماد ما یک زمانی نان زیادی برای ما میآورد ولی پولیس غذائی آمد و»...
جاناتان گفت« :میدانم ،سعی میکنم این نانها را به هیچکس نشان
ندهم .از همه چی متشکرم».
دستش را به نشانۀ خداحافظی تکان داد و قدم به سرک گذاشت ،با این
احساس دلگرم کننده که در این جزیرۀ دور افتاده ،در صورت نیاز خانهیی داشت.
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یا گذشته ات را برایم واگذار کن یا آینده ات را!
یک دزد میتواند پول شما را گرفته و به راه خود برود؛ اما مجلس نمایندگان پول شما را میگیرد و بعدا ً شما را
با دالیلی خسته میسازد پس شما چرا با این کار شان خوش باشید.
والتر ای .ویلیمز ()1936

برای من گذشته یا آینده ات را بسپار!
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ادارۀ شهر داری در همان جهتی بود که چهاراهی در آن قرار داشت.
جاناتان فکر کرد که میتواند از کوچهای که پر از جعبه خالی و زباله بود میان بر
برود .در کوچه با عجله گام برمیداشت و سعی میکرد که بر احساس ناراحتیش
بعد از ترک سرک روشن و پر رفت و آمد فایق آید.
ناگهان جاناتان بازوی در دور گلو و فلز سرد تفنگچه را در بین قفس سینه
خود احساس کرد .دزد با خشونت غرید« :یا گذشته ات را برای من بده یا آینده ات را!»
جاناتان که سراپا میلرزید گفت« :چی؟ منظورت چیست؟»
«شنیدی چی گفتم – پولهایت یا جانت ».دزد تکرار کرد و اسلحه را
کمی عمیق تر در بدن جاناتان فرو کرد .جاناتان نیازی به تشویق بیشتر نداشت.
دست در جیبش برد تا پولی را که با زحمت در آورده بود بیرون آورد.
«من فقط همین را دارم و نصفش را هم باید بدهم به مأمور مالیات ».جاناتان
در حالیکه سعی میکرد توته های نان را که رز به او داده بود پنهان کند ،با لحنی
زاری و اصرار گفت« :خواهش میکنم نصفش را برایم بگذار».
دزد بازویش را از دور گردن جاناتان رها کرد .جاناتان به زحمت
میتوانست صورت او را از پشت شالی که روي خود را با آن پوشانیده بود ببیند.
دزد که یک زن بود با صدای گرفته و آهسته خندید و گفت «:اگر حرف اینست
که پول از جیبت برود بهتر است همه را برای من بدهی نه به مأمور مالیات».
جاناتان که پولها را در دستان زرنگ و کار کشتۀ زن میگذاشت پرسید:
«چرا؟» دزد در حالیکه پولها را در کیسۀ چرمی که از کمرش آویزان بود محکم
میکرد گفت« :چون اگر برای من بدهیش اق ً
ال من رهایت میکنم و میروم در
حالیکه مأمور مالیات دست از سرت بر نمیدارد و تا آخرین روز عمرت پول
هایت ،یعنی ثمرۀ گذشته ات را از نزدت میگیرند و با آن پول آینده ات را نیز
کنترل میکنند .هاه! آن که یک دزد قانونی است که در ظرف یکسال بیشتر از
ُ
آنچه که ما دزد های حرفهيی ظرف یک عمر ازت بگیریم پول هایت را از چنگت
در میآورد!»
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جاناتان حیرت مانده بود و پرسید« :مگر شورای بزرگان با این مالیات
کارهای خوب برای مردم نمیکند؟»
زن با تمسخر پاسخ داد« :اوه حتماً .جیبهای یک عده ای را پر میکند.
اگر مالیه دادن آنقدرخوبست و فایده دارد ،چطور است که جمع آوری کنندگان
مالیات سعی نمی کنند با نشان دادن فایدهها و مزایاش مردم را متقاعد کنند و
بگذارند مردم داوطلبانه کمک کنند؟»
جاناتان کمی فکر کرد و گفت« :خوب شاید اینطور متقاعد کردن خیلی
زمان و کوشش ببرد».
زن نیشخندی زد و گفت« :کام ً
ال ،مشکل من هم همین است هر دوی ما
برای صرفه جویی در زمان و کوشش از زور استفاده میکنیم ».با گفتن این حرف،
با یک دست جاناتان را بر گرداند و دستهایش را با ریسمانی نازک از پشت بست
بعد او را روی زمین انداخت و دستمال خود او را در دهانش بست« .خب ،حاال
دیگر مأمور مالیات ناچار است یک کمی صبر کند».
او در کنار جاناتان که تقال میکرد ولی قادر به حرکت نبود روی زمین
نشست و در حالیکه پولها را میشمرد گفت« :میدانی؟ سیاست یک نوع راحت
کردن و جدان است .اکثر مردم فکر میکنند بد است که آدم دروغ بگوید ،چشم
به مال دیگران داشته باشد ،دزدی کند یا انسانها را قتل کند .شرط همسایگی
نیست – مگر این که بگذارند یک سیاستمدار این کارها را برایشان انجام بدهد .در
حقیقت سیاست به ما انسان ها ،حتی بهترین انسان ها اجازه میدهد چشم به مال این
و آن داشته باشیم ،دروغ بگوییم ،دزدی بکنیم و حتی گاهی آدم بکشیم و آن وقت
میتوانیم در باره اش احساس گناه نکنیم».
جاناتان صورتش را چرخ داد و صداهای از خودش در آورد .دزد خندید
و گفت« :که پس میخواهی داد بکشی ،هان؟»
جاناتان سرش را با زور تکان داد و طوریکه برای دزد جالب بود با
چشمان غمگین باالی سرش را نگاه کرد .زن گفت« :خیلی خوب ،بگذار ببینم چی
میخواهی زق و زق کنی .ولی صدایت را خیلی بلند نکن ».زن میل اسلحه اش را
جلوی بینی جاناتان گرفت و تهدید کرد« :من میتوانم خیلی ناراحتت کنم ».بعد به
طرف او خم شد و دستمالی را که جلوی دهان او بود به زیر سینه اش کشید.
جاناتان یکی دوبار فک دهنش را باز و بسته کرد و او را به مباحثه طلبید:
«ولی دزدی کار درستی نیست!»
«ممکن است .ولی اگر در سطح خیلی بزرگ دزدی کنید کسی نمی فهمد
که کار غلطی است».
«یعنی میگویی اگر خیلی زیاد بدزدی کسی متوجه نمی شود که کار بدی

«البته .دروغ های کوچک بد است .به اطفال یاد میدهند که دروغگوی
کوچک نباشند .ولی دروغ گوهای بزرگ را جادهها را به نام شان میکنند .اگر
یک دزدی کوچک بکنید ممکن است شما را ببرند در باغ وحش آدم ها .ولی اگر
دزدی خیلی بزرگ بکنید ،یعنی اگر همۀ مملکت را دزدی کنید اسمت را روی
ساختمان ها حک میکنند .آدم کشی هم همینطور است».
«آدم کشی هم همینطور است؟» جاناتان خودش را جمع کرد.
زن یکباره پرسید« :مگر از پشت کوه آمده ای؟» و بعد ادامه داد« :اگر یک
یا دو نفر را بکشی یک مدت میافتید پشت میلهها یا ممکن است حتا اعدام شوید؛
ولی کشتن چند هزار نفر تبدیلت میکند به یک فاتح نامدار .درخور سرودها،
مجسمهها و ضیافتها .بچهها را یاد میدهند که آدمکشهای قهار را تحسین کنند
و از آنها تقلید کنند .در سطح کوچک عمل کنید تحقیر و فراموش میشوید،
بزرگ عمل کن ،آن وقت یک قهرمان افسانهای میشوید و در کتابهای درسی
از شما یادآوری میشود».
جاناتان گفت« :قهرمان افسانهیی که من از میان کتابها یادم است رابین
هود بود.
آن قهرمان بود برای اینکه از ثروتمندان میدزدید و میداد به فقیر و بیچارهها».
زن پرسید« :از چی کسی – به خصوص -دزدی کرد؟»
جاناتان پاسخ داد« :از کالنتر ناتینگهام و دوستانش .آخر کالنتر و پرنس
جان آنقدر مالیات میگرفتند که مردم بیچاره میشدند .هم از پول دار ها میگرفتند
هم از فقرا .بنابر این رابین سعی کرد چپاول آنها را به قربانیها برگرداند».
دزد خندید و گفت« :پس رابین دزد نبود؛ ولی چطوری میشه از یک دزد
دزدید؟» ابروانش در هم رفت و پس از کمی فکر گفت« :یک فکری حاال به نظرم
رسید .فکر میکنم بهتر است یکبار بروم سراغ " توئید"».
ناگهان دهنبند جاناتان را جلوی دهان او کشید ،آنرا خوب محکم کرد
و در تاریکی کوچه ناپدید شد .جاناتان مدتی با دست بسته در کوچه دراز کشید.
پولیس جوانی که روز قبل مالقات کرده بود به یادش آمد .حاال که به او احتیاج
داشت او کجا بود؟ این زن چگونه به آن اسلحه دست یافته بود؟
فکر برگشتن جشنواره برای کسب درآمد ،جاناتان را عصبانی کرد و در
نهایت بیچارگی کف پا هایش را به زمین کوبید .ریسمانی که دستانش را بسته بود
پوست مچش را خراشید و جاناتان لحظهای آرام گرفت تا دربارۀ وضعیتش چاره
ای بیندیشد .با خود فکر کرد« :هیچ وقت فکر نکرده بودم که دست آزاد چه نعمتی
است  -تا همین لحظه».
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22
بازار عرضۀ انواع حکومتها
بهترین نوع دولت کدام است؟ آن که ما را آموزش میدهد تا خود را مدیریت نماییم.
جوهان ولفگانگ فون گوته ()1749-1832

جاناتان به حالت نا امیدی بیحرکت ماند .سر و کله موشها پیدا شد که
ظرفهای زباله را در کوچه جستجو میکردند .اینک پیش آمد و نانی را که در
جیب جاناتان بود بو کشید .ولی با شنیدن صدایی در انتهای کوچه از جا پرید و در
میان توده های از آشغال پنهان شد.
یک گاو درشت قهوهیی رنگ آرام آرام به طرف جاناتان آمد" .مو
– مو" گاو صدا بلند کرد .همینطور که حیوان حرکت میکرد ،زنگی که از
گردنش آویزان بود دلنگ و دلونگ صدا میکرد .ناگهان سر و کله گاو دیگری
از قسمت اخیر کوچه پیدا شد و همینطور پیرمرد تنومند که با یک چوبدستی آن
را دنبال میکرد.
گله دار با صدای بلند و غر زدن میگفت« :برگرد اینجا ،حیوان بی معنی».
جاناتان تکانی به خود داد و با شانهاش کارتنی را که در کنارش بود
حرکت داد.
پیر مرد با نگاهش درون تاریکی را جستجو کرد و پرسید« :کیست اینجا؟»
و به محض اینکه جاناتان را دهان بسته و دست بسته در آنجا دید ،دوید تا دستمال
را از جلوی دهان او بردارد.
جاناتان نفس راحت کشید و گفت« :مورد دزدی یک دزد قرار گرفتم.
دست هایم را باز کن ».پیرمرد از جیبش چاقویی در آورد و بندهای دست او
را برید .جاناتان در حینی که مچهای دردناک دستش را به هم میمالید گفت:
«ممنونم ،سپاس گزارم ».و بعد با هیجان تعریف کرد که چه برسرش آمده بود.
کدام آدم احمقی چنين عملی را انجام خواهد داد؟

پیرمرد در حالیکه سرش را تکان میداد گفت :بلی ،این روزها باید
مواظب همه بود .من که اص ً
ال شهر آمدنی نبودم و نمیخواهم بیایم ،فقط برایم
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گفتند که میتوانم از دولت کمک بگیرم».
بگیرم».

جاناتان پرسید« :فکر میکنید دولت کمک میکند من پول هایم را پس

گله چران پیر گفت« :بعید میدانم ،ولی ممکن است در بازار دولتها
شانسات از من بیشتر باشد ».چهرهاش مانند یک آلوی خشک چروک خورده
بود ،لباسهایش زبر و خشن و پاپوشهایش از چرم خام بود .جاناتان از رفتار آرام
و حرف زدن صاف و سادهاش احساس اطمینان کرد و پرسید» :کدام بازار دولت
ها؟ مکانی است که در آن حیوانات اهلی میفروشند؟»
پیر مرد به گاوهایش نگاه کرد و گفت« :این چیزی است که من
میخواستم بفهمم؛ ولی نه ،یک شکل نمایشهای مختلف ،ساختمانش از مال
یک بانک و از هر ساختمانی که من تا حاال دیده بودم بزرگتر است .در آن
بعضی از افرادی است که همه شکل دولت عرضه میکنند که میگویند به درد و
مشکالت مردم میرسند».
جاناتان گفت« :اوه ،چه شکل دولت هایی عرضه میکنند؟»
پیر مرد ،گردن آفتاب سوختهاش را خاراند و گفت« :یکی بود که
میگفت سوسیالیست است .گفت دولتش یکی از گاو هایم را به همسایهام
میدهد .خوشم نیامد .بخواهم گاو ام را بدهم به همسایه ام خودم میدهم ،به
کمک احتیاجی ندارم .یکی دیگر بود با یک پیراهن سرخ که میگفت کمونیست
است .غرفه اش پهلوی دست آن یکی بود .یک لبخند بزرگی در صورتش بود و
دست من را تکان میداد ،و رها نمیکرد .مانند یک رفیق قدیمی .میگفت خیلی
آدم های مثل من را دوست دارد و در فکر ما است .به نظر راست و درست میآمد
تا اینکه گفت دولتش هردو گاو من را از نزدم میگیرد .ادعا میکرد که درستش
همین است چون آن وقت همۀ گاوها به طور مساوی مال همه اند و هر وقت آنها
تشخیص بدهند که من شیر الزم دارم ،یک کمی برایم میدهند .بعدش خیلی
اصرار میکرد تا من هم سرود حزبش را همراه اش بخوانم».

که آماده رفتن به یک مراسم تدفین باشد ».پیر مرد حرفش را قطع کرد تا یکی از
گاو هایش را که سر تپة از زباله های کثیف رفته بود هی کند و کنار بکشد.
«آن فاشیست هم مثل آنان دیگر حرف های شیرین و قندی داشت؛ ولی
پشت حرف هایش یک فکر پر جسارت و خطرناکی بود .میگفت هردو تا گاو
هایم را از من میگیرد و یک کمی از شیر شان برایم میفروشد .گفتم " :چی؟
بابت شیر گاوهای خودم برایت پول بدهم؟! " خیلی بدش آمد و تهدیدم کرد که
اگر همانجا به بیرقش سالم ندهم من را با مرمی خواهد زد».
«آمدم تا کمی خود را تکان بدهم یکی از این آدمهای خیلی متجدد و
ترقیخواه نزدم آمد و یک برنامۀ جدید برایم پیشنهاد کرد .گفت دولتش برایم
پول میدهد که یکی از گاو هایم را بکشم که تولید کم شود .آن یکی را هم خود
شان میدوشند و مقداری از شیرش را دور میریزند .گفت کمکم میکند آن چی
را که باقی مانده با یک قیمت باال بخرم .حاال بگو ببینم چه کسی دیوانه و احمق
است که برود چنین کاری بکند؟»
جاناتان سرش را تکان داد و گفت« :واقعاً هم کار عجیبی است .خب
ببینم ،از آن دولت ها هیچ کدام را انتخاب نکردی؟»
پیر مرد گفت« :مگر از جانم سیر شده ام؟ به درد چی میخورند؟ عوض
اینکه بگذارم آنها تصمیم بگیرند ،خودم تصمیم گرفته ام گاوهایم را ببرم بازار
قریه و میخواهم یکی شان را با یک گاو نر عوض کنم».

جاناتان گفت« :چه سرودی هم بوده!»
«بعد که اینها را گفت دیگر خیلی به دلم نه نشست .فکر کنم میخواست
قیماقهای شیر را برای خودش نگهدارد .بعد همینطور در آن تاالر بزرگ چرخ
می زدم که بر خوردم با یک فاشیست که سر تا پا سیاه پوشیده بود .مثل این بود
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قدیمی ترین حرفة جهان
کارشناس اقتصادی کسی است که مشاهده کند چگونه یک چیزی در عمل میتواند کارایی داشته باشد و در
حیرت باشد که آیا در تیوری نیز کارایی خواهد داشت.
رونالد ریگن ()1911-2004

ماجرای گاوچران پیر ،جاناتان را پیش از هر وقت دیگر گیج کرد .بازار
عرضۀ حکومتها برایش اغوا کننده بود بنابر این تصمیم گرفت به آنجا برود و
ببیند کسی میتواند او را در باز پس گرفتن پولش یاری کند.

شورای بزرگان ،بهترین مشتری من است.

گاو چران پیر در هنگام رفتن گفت« :هیچ شکل نمیشود گمش کنید .در
کاخ است ،بزرگ ترین ساختمان در چهاراهی .باید از دروازه اصلی وارد شویید
که دوتا پنچرۀ عظیم در دو طرفش قرار دارد .پنچرۀ سمت راست مکانی است که
مردم صف میکشند که پول مالیات اضافی شان را بگیرند».
جاناتان با شوخی گفت« :میتوانم حدس بزنم کدام صف بیشتر طرفدار
دارد».
«خب معلوم است .هر ماه یک صف یک خورده کوتاهتر میشود و آن
یکی یک خورده درازتر .آخر سروقت یک صف از بین رفت آن یکی هم پشت
سرش می رود».
همۀ سرکها به میدان شهر منتهی میشد .در داخل میدان ،کاخ باشکوهی
قرار داشت .در باالی ورودی ساختمان کلماتی روی سنگ حک شده بود« :کاخ
بزرگان ».موشها با دمی افراشته پشت پای جاناتان میآمد تا اینکه او شروع
کرد به باال رفتن از زینه های پهنی که به داخل ساختمان میرفت .در اینجا پشت
پشک کمی قوس برداشت و پشم هایش سیخ شد .و آنجا مکانی بود که دیگر
نمیتوانست جلوتر برود.
جاناتان از زینه ها باال رفت تا رسید به ورودی بزرگ ساختمان .در
مقابل او تاالر دلگیری با سقف بلند گسترده بود .سقف تاالر آنقدر بلند بود که
چلچراغها قادر نبود داخل تاالر را بطور کامل روشن کنند .همانگونه که گاو
چران پیر توصیف کرده بود ،غرفههای متعددی در طول تاالر صف کشیده بودند
که هر کدام شعارها و پرچمهای خودشان را به معرض نمایش گذاشته بودند.
افرادی که در مقابل غرفهها ایستاده بودند مردم را فراخوانده و جزوه های را به
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اصرار به آنها میدادند.
در آن سوی تاالر دروازه برنزی عظیمی وجود داشت که در دو طرفش
مجسمههای مرمرین و ستونهای بلند بریدگی شکل قرار داشتند .جاناتان شروع
کرد که از وسط تاالر عبور کند با این امید که از مبلغین حکومتها دوری جوید.
هنوز دو قدم نرفته بود که یک زن جوان با گلوبند طال و گوشواره های عظیم او را
نگاه داشت و در حالیکه نزدیکتر میآمد پرسید :دلت میخواهد از آینده ات با
خبر شوی ،آقای جوان؟»
جاناتان این زن خوش گذران را که خود را با دستمال های رنگارنگ و
جواهرات سنگین آراسته کرده بود با گوشۀ چشم نگریست .بالدرنگ دستانش را
به جیب هایش برد ،اگرچه دیگر چیزی نداشت که از دست بدهد.
زن ،پر رو و بی مهابا ادامه داد« :من قدرت پیش بینی و پیشگویی دارم.
شاید بخواهی یک نگاه به فردایت بیندازی که تر ِست از آینده تخفیف پیدا کند؟»
جاناتان خودش را کمی عقب کشید ولی نه به طوری که برخورنده باشد
و در همین حال پرسید« :شما واقعاً میتوانید آینده را ببینید؟» نسبت به این زن
بیحیا سوء ظن عمیقی احساس میکرد.
زن که چشمانش از اعتماد به نفس برق میزد پاسخ داد« :خب ،من
عالمتها را نگاه میکنم بعد آن چیز هایی را که حقیقت پیدا میکند از قبل
میخوانم و میگویم .بله ،حرفۀ من بدون شک قدیمی ترین حرفۀ دنیا است».
«چی ،فال بینی؟» جاناتان که از این ادعا متعجب شده بود پرسید« :شما از
دانه کریستال استفاده میکنید یا از برگ های چای یا»...
زن که از این حرف بدش آمده بود گفت« :نخیر ،من خیلی پیش رفته
شده ام .من حاال از جدولها و محاسبات استفاده میکنم ».سپس با یک تعظیم
گفت« :اقتصاد دان در خدمت شما».
«چه جالب! اقتصاد دان ».جاناتان این کلمه را به آهستگی تکرار کرد
و حرفش را کشید .بعد گفت« :خیلی میبخشید ،ولی پول های من را به تازگی
دزدی کردند و من دیگر پول ندارم که به شما بدهم».
قیافۀ زن خشمگین شد ،برگشت که مشتری احتمالی دیگری را بیابد.
جاناتان خواهش کرد« :خواهش میکنم ،ممکن است یک چیزی را به
من بگویید؟ ولو اینکه من پولی ندارم که به شما بدهم».
«خب ،بگو ».زن کنجکاو شده بود.
«مردم معموالً چه وقت میآیند نزد شما برای صالح مشورت؟»

زن دور و برخودش را نگاه کرد که ببیند کسی به حرف هایشان گوش
نمیکند .بعد نجواکنان گفت« :چون که پولی نداری که به من بدهی میتوانم
یک راز کوچک را برایت بگویم .مردم وقتی میآیند نزد من که احتیاج دارند
یک نفر دربارۀ آینده برایشان اطمینان بدهد .فرقی نمیکند که پیش بینی هایی
که برایشان میکنم خوب باشد یا بد ،وقتی محکم و با اطمینان برایشان میگویم
اعتماد میکنند و حالشان بهتر میشود ،مخصوصاً وقتی پیش بینی هایم بد باشد».
جاناتان پرسید« :کی بابت پیش بینی های تان برای تان پول میدهد؟»
زن پیشگو با غرور پاسخ داد« :شورای بزرگان بهترین مشتری من است.
بزرگان خیلی خوب پول میدهند -البته با پول دیگران .بعد در سخنرانیها و
صحبتهای شان از پیش گویی های من استفاده میکنند که بتوانند پول بیشتری را
که برای اجرای طرح های آینده میخواهند توجیه کنند .برای هر دو طرف واقعاً
مثمر واقع میشود».
جاناتان گفت« :اما این باید مسؤولیت خیلی بزرگی باشد .تا حاال پیش
بینی های تان تا چه اندازه درست درآمده؟»
زن اقتصاد دان نخودی خندید« :تعجب نمیکنید اگر بگویم چه تعداد
کمی این سوال را از من میپرسند».
کمی مکث کرد بعد مستقیماً در چشمهای جاناتان نگاه کرد و گفت :
«اگر بخواهم واقعاً حقیقت را بگویم باید بگویم که به همان اندازه که شیر یا خط
ممکن است پیش بینی کند .شیر یا خط انداختن کاری است که هرکس میتواند
بکند ولی برای هیچکس فایدهای ندارد ،هیچ وقت آدم های دو دل و ترسو را
خوشحال نمیکند ،من را پولدار نمیکند و بزرگان را هم قدرتمند نمیکند .پس
می بینی که مهم است که من پیش بینی های مشکل و پیچیده را که با خواستههای
آنها وفق داشته باشد انجام بدهم و اگر من نکنم یکی دیگر را گیر میآورند که
این کار را برای شان بکند».
جاناتان با خودش گفت« :هوم ،واقعاً هم که قدیمی ترین حرفه دنیاست!»
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امحاء تولید
حکومت نه تضمین کار سودآور را میکند ،نه زمینه سازی میکند و نه هم وادار میسازد.
هنری هازلیت ()1894-1993

جاناتان که با حیرت و تحسین به مجسمهها و ستونهای مرمرین با شکوه
خیره شده بود با خودش گفت« :اینجا باید اریکة قدرت باشد .حتماً ثروت هنگفتی
را برای ساختن اینجا هزینه کردند».
دروازه عظیم و برنزی به شکل وسیعی باز بود و جاناتان میتوانست در
آن سمت ،تاالر کنفرانس عظیمی را ببیند که پر از جمعیت بود .به طور نامشخص
به داخل رفت و در قسمت عقب ایستاد .مکان مشخصی در مرکز سالون قرار
داشت .عدهای مرد و زن نامتجانس و پر سر و صدا آن مکان را احاطه کرده و
دست هایشان را تکان میدادند .در مقابل آنها مردی با ظاهر آراسته ایستاده بود
که یک دریشی قیمتی به تن داشت و هر ازگاهی چند یک به یک از سگرتهای
بزرگ چاق میزد .او با سگرتش به شخصی در میان جمعیتی که در مقابل او موج
میزد اشاره کرد.
جاناتان جلوتر رفت که بشنود .مردیکه قلمی را در یک دست تکان
میداد و کتابچهیی در دست دیگر داشت از باالی سر دیگران فریاد زد« :حضرت
بزرگ ،قربان! جناب لرد پانزی ،قربان! آیا صحت دارد که شما جدیدا ً قانونی را
امضا فرمودید که طبق آن قرار است به تولید کنندگان بوت پول پرداخت شود که
بوت تولید نکنند؟»
لرد پانزی در حالیکه آمرانه سر میجنباند پاسخ داد« :ا..آ ،بله .کام ً
ال
درست است ».آنقدر آهسته صحبت میکرد که به نظر می رسید از یک خواب
عمیق سر بلند کرده است.
سال آینده ما برای همه یک مقدار پول خواهیم داد تا در جزیره کورامپو
هرآنچه را خواسته باشند زرع و تولید کنند.
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کسیکه با سرعت هر چه تمامتر روی کاغذش یادداشت میكرد پرسید:
«آیا این امر به منزلۀ شکستن سنتها ویک نمونۀ جدید به شمار نمیرود؟»
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جناب لرد با وقار تمام و با حرکت آهسته دوباره سر جنباند« :ا..بله ،این
شیوۀ جدید است»...
زنی که در سمت راست پرسشگر اولی ایستاده بود حرف او را قطع کرد
و پرسید« :آیا این در تاریخ کورامپو اولین بار است که به بوت دوز ها پول میدهند
که بوت تولید نکنند؟»
«بله ».لرد پانزی گفت« :تصور میکنم که اولین بار است».
کسی از پشت جمعیت فریاد زد« :آیا به نظر شما این برنامه موجب باال
رفتن قیمت همۀ انواع بوتها – چبلق ،چبلی ،سر پایی و غیره نمیشود؟»
«آ ..بله ،خب – ممکن است سوال تان را تکرار کنید؟»
صدای دیگری گفت« :قیمت بوت ها را باال میبرد؟»

«وای! اینکه یک ثروت عظیم را ایجاب میکند« ».آیا این کار عملی است؟»
«آیا این کار موجب میشود دست از تولید بردارند؟»
لرد پانزی که سعی داشت فاجع اش را پنهان کند گفت« :اوه ،البته .ما
حاال سال هاست که یک چنین پروژهای را در منطقۀ پیشگام خود ما اجرا کرده
ایم ».در اینجا لحنش غرور آمیز شد و گفت« :هرگز چیزی تولید نکرده ایم».
در این لحظه شخصی به کنار لرد پانزی آمد و ختم جلسه را اعالم کرد.
گروه خبرنگاران که در نزدیک تربیون بودند متفرق شدند و انبوه جمعیت که در
چوکیها نشسته بودند از جابرخاستند .جاناتان متوجه شد که قامت پانزی یکباره
به طور تقریباً نا مشهود خمیده شد ،دوباره محکم پلک زد – مثل این که نخی را
که از باال قامت او را صاف نگه داشته بود قطع کرده باشند .چراغ های سالون کم
نور شد و لرد پانزی به یک اتاق پشتی که مملو از دود بود هدایت شد.

لرد پانزی که متفکرانه سرش را میجنباند پاسخ داد« :سطح در آمد بوت
دوزان را ارتقا میدهد .ما قطعاً آنچه که در توان داریم به کار میگیریم که بوت
دوزان را در راه نیل به یک استاندارد منطقی معیشت کمک کنیم».
جاناتان به دیوی کوچک و مادر کالنش فکر کرد که« :از حاال به بعد
چقدر خریدن بوت برای شان مشکل میشود!»
بعد ،خبرنگاری که زانو زده بود و تقریباً در میان انبوه جمعیت ناپیدا بود
از ردیفهای نزدیک به محل خاص که همه آنجا جمع بودند فریاد زد« :میشود
بگویید برنامه تان برای سال آینده چیست؟»
پانزی من و من کنان گفت« :ا..هوم ،چی گفتید؟»
خبرنگار با بیصبری گفت« :برنامه تان ،برای سال آینده چیست؟»
«البته» لرد اعظم مکث کرد که دود عمیقی از سگرتش کش کند ،بعد
گفت «آهاه! هوم! خب ،فکر میکنم که جا دارد که – که از فرصت این کنفرانس
خبری استفاده کنم – و اعالم کنم که ما قصد داریم سال آینده به همۀ اتباع این
جریزۀ بزرگ ،جزیرۀ کورامپو مزد پرداخت کنیم که ک ً
ال دست از تولید بردارند».
نفس همه بر طور جمعی در سینه حبس شد« .به همه؟» جدی میگوید؟»
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اگر گرایش های انسان اینقدر بد است که اجازة آزادی مردم را مصون نمیداند ،پس چگونه گرایش های این
سازمان ها همیشه مجاز است؟ یا به این باور هستند که سازمان ها از خاک ساخته شده است؟
فریدریک باستیا ()1801-1850

آیا در انتخابات بعدی از آن استفاده میکنید؟
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یک نور افکن دایرهوی شکل روی تربیون و استیج خالی تابید و جمعیت
شروع کردند به پچ پچ کردن کسی شروع کرد به طور ضربی به دست زدن و به
زودی بقیه هم به او پیوستند .تمام سالون از هیجان و صدا لبریز شد .سرانجام مردی
هیکل دار با موهای سیاه و براق به وسط صحنه پرید .دریشی مهره دار به رنگ
طالیی براق به تن و بینمک ترین لبخندی که جاناتان در عمرش دیده بود بر لب
داشت و در حینی که به جمعیت هیجان زده خوشامد میگفت همچون گربهیی به
این طرف و آن طرف صحنه میپرید.
«خوش آمدید  ،خوش آمدید! اسم من فیل است و مجری هستم ،از
اینکه شما مردم خوب امروز اینجا برای برنامۀ ما جمع شدید بیاندازه خوشحالم.
و چه برنامه ای هم برای تان ترتیب داده ایم .بعدا ً شما – حدس بزنید با کی – بله،
با کاندیدای خودتان آشنا میشوید ».چند زن که پوشش کمی به تن داشتند و
در دو طرف صحنه ایستاده بودند شروع کردند با هیجان به دست تکان دادن و
جمعیت شروع کرد به طرز جنون آمیزی به کف زدن و صدا زدن.
«متشکرم ،متشکرم ،خیلی از همه متشکرم .اول ما یک چیزی خیلی خیلی
خیلی مخصوص برای تان داریم .ما اینجا شخصی را داریم که کسی نیست جز
شخص رئیس کمیتۀ انتخابات کورامپو که روشهای جدید و انقالبی انتخابات
را که همۀ ما درباره اش شنیدهایم را برای ما توضیح بدهد ».سپس با یک حرکت
منحنی دست به سمت ورودی صحنه اشاره کرد و فریاد زد« :لطفاً خانم پاولوف
را تشویق کنید!» کار کنان صحنه و جمعیت دوباره کف زدند و با هورا کشیدن
و صدا زدن هیجانشان را به مهمانان برنامه نشان دادند .نمایشگر "فیل" دست
دکترپاولوف را فشرد و به جمعیت عالمت سکوت داد.
«خب ،خب ،خانم پاولوف ،شما ظاهرا ً این چند سال طرفداران زیادی را
برای خودتان کسب کرده اید».
دکتر پاولوف گفت« :متشکرم ،فیل ».عینکهای ضخیمی به چشم و
لباس خاکستری رنگ برتن داشت .چهرهاش تقریباً چهار گوش و نگاهش آرام و
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حاکی از اعتماد به نفس بود .خطاب به میزبانش گفت« :من میگویم شور و شوق
حدود پنج و سه دهم بود».
میزبان گفت« :هی ،هی ،متوجه نمیشوم ».مددکاران صحنه عالمتی به
جمعیت نشان دادند و آنها همه زدند زیر خنده .میزبان پرسید« :منظورتان از شور و
شوق پنج و سه دهم چیست؟»
دکتر پاولوف توضیح داد« :خب ،من اینجا یک تشویق سنج دارم .همیشه
یکی با خودم حمل میکنم .برایم میگوید که یک جمعیت چقدر شور و شوق و
هیجان از خودش نشان میدهد».
«باور نکردنی است ،اینطور نیست مردم؟» با اشارة مجری ،جمعیت دوباره
شروع کرد به کف زدن.
به محض اینکه سر و صداها خوابید ،دکتر پاولوف گفت« :این یکی دو
و شش دهم بود».
میزبان گفت« :حیرت انگیز است .خیال دارید با این تشویق سنج چیکار
کنید؟ آیا در انتخابات بعدی ازش استفاده میکنید؟»
درست است ،فیل .ما در کمیسیون انتخابات کورامپو به این نتیجه رسیده
ایم که شمارش آرا کافی نیست .صرفاً تعداد و شمارهها نیستند که در سنجش
اخالقیات ،قدرت ،ثروت و حقوق مهم هستند .ما معتقدیم که شور و شوق هم باید
در نظر گرفته شود».
«باور نکردنی است!» فیل فریاد زد .همه شروع کردند به کف زدن.
دکتر پاولوف با بیتفاوتی اعالم کرد« :چهار و سه دهم».
«چطوری میخواهید ازش در انتخابات استفاده کنید؟»
ابروان ضخیم دکتر پاولوف از قاب عینک باال زد و کمی از لبخند برای
اولین بار در چهره جدیش ظاهر شد« .این سال اول است که ما در رأی گیری
انتخابات در شهر از تشویق سنج استفاده میکنیم .به جای پر کردن فورمهای
انتخاباتی ،رأی دهنده فقط در غرفه میایستد و وقتی چراغ پهلوی اسم کاندیدای
مورد نظرش روشن میشود کف میزند».
فیل پرسید« :نظر کاندیدان دربارۀ این روش جدید رأی گیری چیست؟»
«اوه عاشقش هستند ،فیل .به نظر میرسد که آنها از قبل طرفدارهای
شان را برای این تغییر آماده میکنند .نشستهای طوالنی را تخصیص میدهند به
وعده و قول اینکه پول های مردم دیگر را برای طرفداران شان خرج کنند و این
وعده دادنها همیشه مجلس را به زانو در میآورد».
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«خب ،از اینکه امروز دعوت ما را پذیرفتید و چشم اندازی را از آیندۀ
بهتر در اختیار ما گذاشتید بینهایت متشکرم .ما دوباره افتخار دیدار شمار را
خواهیم داشت ،اینطور نیست؟ خانم ها و آقایان ،کف بلند برای خانم دکتر جولیا
پاولوف!»
وقتی صدای کف زدن ها دوباره فرونشست ،میزبان دوباره با یک حرکت
منحنی دست به طرف پشت صحنه اشاره کرد« :و حاال ،لحظهای که همهای تان در
انتظارش بودید .بله ،همین حاال از حوزۀ مزدحم انتخاباتی نزد ما آمده – این هم
"جو کاندید"! کف بلند!»
جو کاندیدا به سان یک ورزشکار به وسط صحنه آمد ،با بازوانی گشاده
و چهرهای که به سوی جمعیت میدرخشید .دریشی چهار خانۀ سیاه و سفیدی
که در چشم میزد به تن داشت .جاناتان با خود فکر کرد که او سیاه ترین موها و
سفید ترین داندانهایی را داشت که تا آن زمان در زیر نور صحنه ظاهر شده بود.
کاندیدا خطاب به صحنه گردان گفت« :متشکرم ،فیل .این برای من لحظۀ واقعاً پر
افتخاری است که در اینجا در جمع شما مردم خوب باشم».
«خب ،جو ،دیگر باید ماجرای پشت این داستان بزرگ را برای ما بازگو
کنید .شما همه را شگفت زده کردید و با داغترین خبر جزیره در طول یک دهه
رفتید در آن مقام باالی شهرت در سر مقاله های روزنامه ها .بگویید ببینیم جریان
از چه قرار است».
«درست مغز مطلب ،هان ،فیل؟ این آن چیزی است که من راجع به تو و
برنامه ات دوست دارم! میدانی فیل ،من از هزینههای وحشتناک باالی مبارزات
سیاسی در این سالهای اخیر وحشت کردم .بنابر این تصمیم گرفتم یک کاری در
این باره بکنم .من واقعاً معتقدم که رأی دهندگان این جزیرۀ پرعظمت استحقاق
یک معامله خیلی بزرگتر از این هزینهها را دارند .آن وقتی بود که من حزب
ژنریک را تاسیس کردم».
«حزب ژنریک! چه ایدة درخشانی! و تو حتی اسم خودت را نیز تبدیل
کردی ،درست است؟»
«درست است فیل .اسم واقعی من "الیو ریشه" است .با این اسم هرگز
نمیتوانستم کاندیدای واقعی مردم باشم .آدم باید گاهی ریشه اش را پنهان کند»..
این بازی با کلمات که به طور غیر علمی ارائه شد موجب قهقهۀ خندۀ مردم ،از
جمله فیل و خود جو گردید .جو ادامه داد« :ولی خارج از شوخی فیل ،آدم اگر
بخواهد میان مردم اعتبار داشته باشد باید وجهة خیلی خوبی داشته باشد».
«برای بیان اهدافتان چه کار های کرده اید ،جو؟»
«حزب ژنریک به زودی بروشورهای تبلیغاتی سیاه و سفید و همینطور
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بنرها و پوسترها برای دسترسی مردم در تمام نقاط محلی میگذارد .ما امیدواریم
بتوانیم بودجۀ متعارفی مبارازت انتخاباتی را با ایدههای مان به نصف برسانیم».
نمایشگر فیل صحبت او را قطع کرد و گفت« :ولی آیا شما دربارۀ مسایل
موضع خاصی هم دارید؟»
کرتی
جو گفت« :البته ،مثل همه احزاب دیگر ».بعد دستش را در جیب ُ
چهارخانهاش برد و بسته کاغذی را بیرون آورد و گفت« :اینها کارت های سفید
ما هستند در مورد موضوع جنایت و اینها هم دربارۀ مسئله فقر».
فیل با نگاهی از شک و تردیدگفت« :ولی جو ،هیچی روی این ورق های
سفید نیست ».کارت های سفید صرفاً ورقهای سفید کاغذ بودند.
«قشنگیش در همین است فیل .قبول نداری؟ آدم چرا وقت تلف کند و
همه چیز را به همه وعده بدهد؟ چرا نگذاریم رأی دهندهگان خودشان کارتها
را پر کنند؟ در ماهیت وعدهها و طرز عمل کردن به آنها هیچ تغییری حاصل
نمیشود – فقط ما در هزینۀ چاپ صرفه جویی میکنیم».
«چه نبوغی! درحالیکه کاندیدان دیگر دربارۀ کم کردن هزینههای
انتخاباتی فقط حرف میزنند ،شما واقعاً یک کاری دربارۀ اش میکنید .خب
دیگر ،وقت ما رو به پایان است .میتوانی به طور خالصه بگویی حزب شما حرف
و حسابش چیست؟»
«البته فیل .حرفش از پیش در سراسر جزیره پخش شده .شعار ما در حزب
ژنریک این است" :ما به آن چیزی که شما برایش اعتقاد دارید عقیده داریم!"»
«خیلی متشکرم ،جو .خانمها و آقایان .میشود یک کف حسابی بزنید؟
یک پنج و پنج دهمی برای نابغۀ مبارزات انتخاباتی ،جو کاندیدا!»
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معتقد واقعی
ما همواره طرفدار رای اکثریت هستیم ،و اگر اکثریت دیوانه هستند؛ پس دیوانهها باید به شفاخانه بروند.
هاینریش مان ()1871-1950

وقتی صدای کف زدن و تشویقها به خاموشی گرایید ،جو همچنان بی
حرکت سرجایش ایستاد .فیل ،نگران از این که مبادا مجلس از جنب و جوش بیفتد
به بازوی جو زد و به طرف راه خروجی اشاره کرد .جو تنها لبخندی زد و از جایش
تکان نخورد .فیل دستانش را به نشانۀ سکوت برای جمعیت باال برد .جو دهان باز کرد
و گفت« :من اینجا یک کسی را دارم که مایلم شما همراه او مالقات کنید».
«البته جو ،البته .ولی ما دیگر فرصت زیادی نداریم».
«من فقط یک دقیقه وقتتان را میگیرم .من میخواهم شما را با یکی
از رأی دهنده گان ژنریک آشنا کنم – رأی دهنده درجه یک ما ».جو برگشت و
به اشارۀ دست کسی را از بیرون صحنه فرا خواند .هیچکسی ظاهر نشد؛ ولی جو
همچنان با اشارۀ دست کسی را ترغیب میکرد مثل کسی که سعی دارد یک طفل را
با ریشخند راضی کند .باالخره ،زنی مسن ورنگ پریده ظاهر شد .اول گوشه پرده را
محکم گرفته بود؛ ولی بعد پرده را رها کرد و به طور آزمایشی گام به جلو برداشت.
فیل بالدرنگ به پیش دوید که به این تازه وارد کوچک خوشآمد بگوید
و او را به جلو بیآورد .سپس با دستپاچگی گفت« :خانم ها و آقایان – »،عجب زن با
حیایی ،مصنوعی بودن شور و شوق او را نمایان میساخت – «آیا از شانس خوب ما
نیست که امروز این افتخار نصیب مان شود؟ و این افتخار به خاطر حضور چه کسی
در اینجاست؟»
پیر زن با لباس چهارخانۀ سفید و سیاه ساده که به تن داشت جو را به
شکل کاریکاتور مضحکی جلوه میداد .صورت رنگ پریدهاش تقریباً عاری از هر
گونه بیان و چشمانش تهی و بیحالت بود .موهای نمکی – مرچیاش که به رنگ
خاکستری بود به طور منظم روی گوش هایش را پنهان کرده بود .بکس سفید و سیاه
کوچکی را محکم در چنگ گرفته بود گویی که با ارزش ترین گنجینهاش را در
برداشت.
وقتی به کنار جو رسید ،جو شروع کرد به صحبت کردن ،یکنواخت و آرام:
«همانطور که میدانید ،فیل ،آمار رأی دهنده گان در جزیره ،حاال سال هاست که
خیلی مأیوس کننده است؛ ولی این امر موجب دلسردی مهمان ما اینجا نشده" .فی
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من رای دادم تا حق شکایتم را محفوظ نگهدارم.
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بی" ریکارد رأی دادن را در کورامپو شکسته!»
چشمان فیل از تعجب باز و گرد شد« :اوه من شما را میشناسم! خیلی در
بارۀ شما شنیدهام ،خانم .خانمها و آقایان .این کسی نیست جز ملکۀ رأی دهندهگان
در تمام اوقات ،کسی که ریکارد رأی دادن را در انتخابات شکستانده است؛ قهرمان
انتخابات در جزیره .خانم ها و آقایان ،این کسی که حضورش در اینجا واقعاً باعث
افتخار ماست کسی نیست جز شخص فی بی سایمون!»
جمعیت دوباره با کف زدن ممتد و سخاوتمندانه پاسخ گفتند گرچه که
تعدادی دزدکی از دروازه عقب خارج شدند و عده ای هم با نگاه کردن برنامه جلوی
دهانشان سعی کردند فاجع کشیدن شان را پنهان کنند.
فیل ،نمایشگر صحنه گفت« :فی بی ،من سوالی دارم که مطمئن هستم همه
دارند ».مکث کرد .سکوت در سالون فراگیر شد .سپس برای اینکه همه بشنوند
مایکروفن را نزدیکتر آورد و گفت« :شما چرا هميشه بدون استثنا رأی میدهید؟»
با نگاهی مملو از معصومیت ،فی بی با صدای مالیم و شیرین پاسخ داد:
«خب محترم ،وظیفه من که رأی بدهم – شورا این را برایم گفته است .میگویند مهم
نیست که به چه کسی رأی میدهید .مهم این است که رأی بدهید .بنابراین من هم
رأی میدهم .من از وقتی برای اولین بار ،پنجاه سال قبل واجد صالحیت برای رأی
دادن شدم ،در هر انتخاباتی رأی داده ام».
«عجب!» فیل پاسخ داد« :پنجاه سال! حیرت انگیز است ،اینطور نیست خانم
ها و آقایان؟» مردم یک بار دیگر کف زدند« .ولی فی بی ،بگذار یک سوال اصلی را
در رابطه با رأی گیری ازت بپرسم .گفتۀ خوبی است که میگویید" :بین دو ّشر .آن
ّشر کوچکتر بازهم ّشر است؟ حاال حقیقتاً بگو ببینیم ،خانم سایمون ،حتی اگر هیچ
کدام از کاندیدا را هم دوست نداشته باشید بازهم رأی میدهید؟»
«همیشه محترم .پدرم میگفت اگر آدم رأی ندهد حق ندارد در بارۀ آنهایی
که انتخاب شدند ناله و شکایتی بکند .من رأی میدهم که حق شکوه و شکایت را
برای خودم محفوظ نگهدارم».
شنیدین ،خانمها و آقایان؟! حاال خانم سایمون ،صادقانه بگو ببینیم .آیا
وعده های جو را باور میکنید؟»
«البته که باور میکنم .همیشه باور میکنم .اگر باور نمیکردم ،برایش رأی
نمیدادم».
میدانید متفکران و فرهیختگان راجع به شما چی میگویند؟ میگویند که
شما آخرین معتقد واقعی در کورامپو هستید».
«بله ،محترم ،شنیده بودم ».فی بی آنقدر به آهستگی پاسخ داد که تقریباً
شنیده نمیشد« :من آنها را باور میکنم .شما را هم باور میکنم .همه را باور میکنم».
فیل به طرف جمعیت برگشت ،دستش را روی قلبش گذاشت و گفت:
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«خانم ها و آقایان ،هرگز تا به حال چیزی به این لطافت و به این معصومیت شنیده
بودید؟ آیا این موجب دلگرمی نیست که آدم میبیند هنوز هم معصومیت در این
جزیرۀ تمام بدبین یافت میشود؟» سپس دوباره به طرف مهمانش رو کرد و گفت« :و
خانم فی بی سایمون ،هیچ شده که نمایندۀ مورد نظر شما ،شما را مأیوس کند؟»
«اوه البته ».فی بی لرزید و ادامه داد« :همیشه مأیوسم میکند .بارها و بارها.
بارها من را آزرده کردند .ولی مهم نیست ،من پشت نمایندهام میایستم ».بازوی جو
را گرفت و خودش را محکم به او چسپاند« .و همیشه من نمیتوانم زندگی را بدون
جو و همۀ نمایندۀ هایم قبل از آن تصور کنم!»
یک نفر از میان جمعیت صدا زد« :بعد از آن همه دل آزردگی چرا باور
میکنید؟»
زن نگاه دردناکی به جو انداخت و پاسخ داد« :من معتقدم که آن قلباً آدم
خوب است .نیت خیر دارد .من معتقدم که او میتواند عوض شود – من میتوانم
کمکش کنم عوض شود .من معتقدم که در وجودش به من اهمیت میدهد .او فقط
من را درک نمیکند».
«آ..خ!» حضار یک صدا گفتند.
«خانمها و آقایان ،این واقعاً اشک به چشمان من میآورد .ولی فی بی،
این اشکها همانقدر که اشک شوق است ،اشک همدردی هم است .بعضیها در
خانوادهات سعی کردند که شما با " رأی دهندهگان بینام و نشان " ملحق شوید».
پیر زن با حالت بی میلی پاسخ داد« :وای نه ،محترم" .رأی دهندهگان بینام
و نشان " برای کسانی است که مشکل دارند .من مشکلی ندارم .شما فکر میکنید من
مشکلی دارم؟»
«فی بی ،بعضی متخصصين گفتهاند که رأی دهنده هایی که مورد سوی
استفاده قرار میگیرند هر چقدر هم که عذاب بکشند همیشه بر میگردند به همان
نماینده های شان».
"فی بی" با نگاه مملو از اعتماد "جو" را نگریست و پرسید« :به نظر شما ،من مشکل
دارم ،جو؟ خودم اینطور فکر نمیکنم ».و وقتی دید که جو لبخند میزند گفت:
«من در کنار نمایندهام میایستم».
زنگی در بیرون صحنه به صدا در آمد و به فیل اخطار کرد که وقتش تمام
است .برای اینکه همه بشنوند ،فیل با صدای بلند گفت« :ما ،بدون معتقدان واقعی،
مثل فی بی سایمون ،به کجا خواهیم رسید؟ خب ،خانمها و آقایان ،فرصت تمام شد.
از اینکه در برنامۀ ما شرکت کردید بی نهایت متشکرم .بیائید به فی بی سایمون و جو
کاندیدا نشان بدهیم چقدر دوست شان داریم!»
و هورا کشیدن و کف زدن در میان حضار توسط یک جمعیت بزرگ به راه
افتاد .خوشحال بودند که نمایش واقعی در شرف آغاز شدن بود.
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نمره بر اساس نیاز
تفاوت میان رفتار مساویانه با مردم و تالش برای یکسان سازی مردم در جهان همواره وجود دارد.
فریدریک آگست ون هایک ()1889-1992

آواز ترومپتها و غرش طنین انداز طبلهها جمعیت را ساکت کرد.
صحنه گردان "فیل" بازوانش را به طرف حضار در سالون بلند کرد و گفت:
«پدران و مادران که اینجا هستید شما به اندازه کافی انتظار کشیده اید .این برنامه
پایانی ماست .راه دوازده ساله فرزند شما قریب به اتمام است ،اکنون ،بازی فارغ
التحصیلی».

موسیقی در سالون بزرگ طنین انداخت و دروازههای جانبی در امتداد
راهروها ناگهان باز شد .دانش آموزانی با کالههای فارغ التحصیلی و چپنهای
دراز سیاه به حال رژه وارد شدند .یک بار دیگر صدای کف زدن جمعیت که
بعضی اوقات با صدای نعره و فریاد همراه بود سالون را لرزاند.

جاناتان از زنی که در کنارش ایستاده بود به زیر لب پرسید« :بازی فارغ
التحصیلی دیگر چیست؟»

زن سرش را نیمه به طرف او گرداند و پاسخ داد« :یک شکل مسابقه است
بین جوانان مکاتب شورای ما ».کمی مکث کرد که به اعالنات برنامه گوش دهد و
بعد درحالیکه سعی میکرد بلند بلند حرف بزند تا صدایش در میان هیاهو شنیده
شود ادامه داد« :در واقع به ثمر رسیدن تحصیالت رسمی یک دانشآموز است .تا
به حال ،هدف تحصیالت رسمی این بوده که اهمیت سخت کوشی و پشتکار را
در دستیابی به دانش نشان بدهد .دانش آموزان برتر را به خاطر موفقیت در رقابت
و دست یافتههای فوق العاده شان ارج میگذاریم .اینجا آن جایزه عالی نهایی،
که هنوز داده نشده ،جام خدا حافظی است که به برنده بازی فارغ التحصیلی اعطا
میگردد».
جاناتان برای بهتر دیدن صحنه چشمانش را تنگ کرد و اندام کلفتی
را دید که به نظرش آشنا آمد .پرسید« :آن کیست که در هنگام دخول خوشامد
میگوید؟»
آن لیدی بس توئید است .از طریق روزنامهها نمیشناسیدش؟ سخنگوی
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ممتاز ما است .به عنوان عضو شورای بزرگان و بانوی اول سیاستمداران ،مثل
همیشه مهمان افتخاری است و خیلی هم دوست دارد که مرکز توجه وتبلیغات
باشد .بنابراین برای این بازی فارغ التحصیلی جان میدهد.
جاناتان سوال کرد« :این بازی را چه شکلی بازی میکنند؟»

زن در حالیکه سرش را نزدیک گوش جاناتان میآورد گفت« :بازیش
اینطور است که خانم توئید یکی از نطقهای سیاسی از پیش آماده شدهاش را
میخواند .دانش آموزان تمام جمله هایی را که به طور مستقیم با آن چیزهایی که
در مکتب تمرین کرده اند یا آموخته اند در تضاد است را یادداشت میکنند .آن
کسیکه بیشترین تناقضات را پیدا کرد برنده جایزه ارزشمند خدا حافظی میشود.
شیش! خانم توئید شروع کرد .گوش کن».
لیدی توئید نعره زد« :به این ترتیب ،ما با خوبی های آزادی آشنا شدیم .ما
میدانیم که آزادی اراده و مسؤولیت فردی چگونه به رشد و بلوغ منجر میشود.
نکته مهم همین جاست و شرایط مهم و خطیر برای جامعه متعالی در همین نهفته
است .انسانها در تمام طول تاریخ همواره آزادی را جستجو کرده اند .چه عالی
است که ما اینک در جزیرهای آزاد زندگی میکنیم».

زن به دانش آموزانی که پشت سر لیدی توئید در صحنه بودند اشاره
کرد و گفت« :ببین چگونه با شتاب مینویسند .اوه چه نکات زیادی از میان همین
قسمت میشود در آورد!»

جاناتان پرسید« :آیا لیدی توئید چیزی بر خالف آموخته های شاگردان
گفت؟» زن با یک نیشخند گفت« :آزادی اراده؟ یاوه میگوید .مکتب اجباری
است .اطفال مجبور اند مکتب بروند و همه مجبورند بابت آن پول بدهند .حاال
بگذار ببینم دیگر چه میگوید».
«و ما شانس داریم که عالیترین مکاتب ممکن را داریم مخصوصاً در
حال حاضر که طبق پیش بینیهای بهترین اقتصاد دانها ،ما با شرایط دشواری
مواجه هستیم ».بانو توئید این جمله را با صدای طنین دار ادا کرد« .آموزگاران،
بهترین نمونههای رفتار شایسته برای شاگردان ما هستند که راه به سوی دموکراسی
و بالندگی را برایشان با چراغ دانش و حقیقت روشن و درخشان میکنند».

جاناتان نمیتوانست این معما را حل کند.
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زنی در کنار جاناتان ایستاده بود با هیجان به آستین او زد و با چیغ گفت:
«دختر من آن دختر نفر سوم از سمت راست ،ردیف دوم است .در حال نوشتن
است .همه آن نکات را گرفته ،مطمئنم».
جاناتان گفت« :متوجه نمیشوم ،کدام نکات را؟»
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«عالی ترین مکاتب؟ وقتی حق انتخاب وجود ندارد از کجا میدانیم
که عالی ترین مکاتب کدام هاست؟ اص ً
ال امکان ندارد .خانم توئید اطفالش را
به طور خصوصی میفرستد بیرون شهر که درس بخوانند آن وقت اطفال ما را
وادار میکنند که به نزدیکترین مکتب تعین شده از طرف شورا بروند .معلمهای
نمونه؟ ها! شاگردان مجبور اند دوازده سال تمام خاموش و مؤدب بنشینند و دستور
بگیرند .در عوض چی میگیرند؟ نمره روی ورقههای شان و ستارههای کاغذی
به عنوان جایزه .اگر به یک معلم به جای حقوقش ستارههای کاغذی بدهند،
فوری اسمش را میگذارند برده داری و اعتصاب میکنند .نور افکنی روی جاده
دموکراسی؟ نخیر ،اص ً
ال! آنچه که در صنف نشان میدهند خودساالری و خود
محوری است».

لیدی توئید با فروتنی سرش را پایین آورد و گفت« :شما امروز به نقطه
حساس تصمیم گیری در زندگی رسیدهاید .هرکدام از ما آگاه هستیم که صدای
ما در هم صدایی و اتحاد عظیم انسانی فقط صدای کوچک و نا چیزی است.
میدانیم که رقابت خشمگین و تقالی بیرحمانه و طمع کارانه برای رسیدن به
قلعهها در دنیای امروز نامناسب اند .برای ما واالترین فضیلت فداکاری و ایثار
است .ایثار در جهت برآوردن نیازهای دیگران ،نیازهای انسان هایی که از ما کم
شانستر اند».

زن نزدیک بود که از خوشحالی چیغ بزند ،گفت« :ببین شاگردان با
چه سرعتی در حال نوشتن هستند! آخر یک معدن طال از تناقضات است! هم
صدایی و اتحاد عظیم انسانی؟ ایثار و فداکاری؟ عجب! در مکتب برای آنان
همیشه آموزش داده شده است که از همه بهتر باشند و سعی کنند از همه پیشی
بگیرند .و خود توئید ،از هیچ کسی عقب نمیماند .صدایش از همه بلندتر است،
از همه توقعش بیشتر است و از همه بیمالحظهتر .او توانسته است خودش را با
استفاده از همه شکل فریبکاری و حیله ،که به فکرش رسیده است برساند به آن
ردههای باالی تصمیم گیری و همین شاگردان هم خوب میدانند که اگر امروز به
این مرحله رسیدند از راه فداکاری و صرفنظر از نمرات خوب به خاطر دلسوزی
برای شاگردان بیاستعداد دور و بر شان نبوده است».

کدام طبق نیاز شان میدهند .آینده شان این است».

جاناتان پرسید« :نمیتوانند سعی کنند یکنواخت باشند و یک چیز را
یاد بدهند ،چه قبل و چه بعد از فارغ التحصیلی؟» زن گفت« :مقامات فع ً
ال باالی
آن کار میکنند .مکاتب بر اساس یک سنت قدیمی عمل میکنند که باالترین
نمرات را به بهترین نتیجههای امتحانی میدهند .تصمیم دارند سال آینده سیستم
نمره دادن را برعکس کنند .میخواهند از تشویقها و پاداشهایی استفاده کنند که
شاگرد را آماده میکند برای واقعیتهای جدید ،میخواهند نمرات را براساس
نیاز بدهند نه براساس نتایج امتحانی .یعنی به بدترین شاگردان نمره خوب بدهند و
به بهترین شاگردان نمره بد .میگویند شاگردان بد بیشتر به نمرات خوب نیاز دارند
تا شاگردان خوب».
جاناتان در حالیکه سرش را تکان میداد حرفهای او را کلمه به کلمه
تکرار کرد تا مطمئن شود که آنها را درست شنیده است« :بدترین شاگردها الف
می گیرند و بهترین شاگرد ها اف؟»
«درست است ».زن سرش را جنباند.

«ولی آن وقت زحمت شاگردان چی میشود؟ برای همیشه همه سعی
میکنند محتاجتر شوند تا تواناتر و پر کارتر».
«از نظر توئید این کار یک کار جسورانه و انسان دوستانه است .با این
شیوه ،شاگردان خوب فضیلت ایثار و فداکاری را کسب میکنند و شاگردان
ضعیف ،اعتماد به نفس و ابراز وجود و ...به مسوولین مکاتب هم تأکید کرده اند
که برای ترفیع معلمین از همین روش استفاده کنند».
جاناتان پرسید« :معلمین به چه شکلی از این ایده استقبال کردند؟»

«بعضیهای شان خیلی استقبال کردند و بعضیهای شان هم خیلی بد
شان آمد .دخترم میگفت یک عده معلمهای خوب گفته اند اگر این طرح عملی
شود کناره گیری میکنند .برخالف شاگردان ،معلمین هنوز از مزیت انتخاب بهره
مندند – ال اقل فع ً
ال».

جاناتان که خیلی متوجه حرفهای او نمیشد پرسید« :یعنی میگویید در
مکتب به شاگردان یاد میدهند که سعی کنند از دیگران جلوتر باشند و بهترین
شوند ،در حالیکه حاال که فارغ التحصیل شده اند ،لیدی توئید از آنها میخواهد
که خود شان را به خاطر دیگران قربانی کنند؟»

«خوب فهمیدی ».زن پاسخ داد« :خانم توئید برای فارغ التحصیلها یک
دنیای دیگری را تصور میکند :از هر کدام به اندازه توان شان میخواهند و به هر
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جزای گناه
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همانطور که یک فرد بدون جسم بوده نمیتواند ،هیچ حقوقی نیز نمیتواند وجود داشته باشد؛ مگر حقوقی که
فرد بتواند فکر کند ،کار کند و نتیجه آن را نزد خود نگهدارد که این به معنی حقوق مالکیت است.
عین راند ()1905-1982

جاناتان اجتماع مردمی را که در تاالر کاخ در حال کف زدن و هورا
کشیدن بودند ترک کرد و به داخل یک راهرو طویلی رفت .در انتهای راهرو
عدهای ردیف به ردیف روی چوکی های کوچک نشسته و پاهای شان با زنجیر
به هم بسته شده بود .آیا اینها جنایتکارانی بودن در انتظار محاکمه؟ پس امکان
داشت که مقامات اینجا بتوانند پولی را که از او سرقت شده بود به او باز گردانند.
شاقه».

در سمت چپ چوکی دروازهیی بود که روی آن نوشته بود «دائره اعمال

در آن طرف چوکیها نگهبانان یونیفورم پوش ایستاده و در حالیکه هیچ اعتنایی
به زندانیان نمیکردند به آرامی سرگرم صحبت کردن با یکدیگر بودند.

زنجیرهای ضخیمی که به پاهای زندانیان بود امید هرگونه فراری را مرتفع
میساخت .جاناتان به نزدیکترین زندانی که پسری تقریباً ده ساله بود و هیچ
شباهتی به یک جنایتکار نداشت نزدیک شد و با سادگی پرسید« :تو برای چی
اینجایی؟»

پسرک سرش را باال آورد ،نگاهی به جاناتان انداخت و قبل از اینکه
پاسخ دهد زیر چشم نگهبانان را نگاه کرد و گفت« :کار میکردم ،دستگیر شدم».

جاناتان که چشمانش از تعجب باز شده بود پرسید« :چه شکل کاری بود
که در همچو دردسری انداختهات؟»

پسرک گفت« :در فروشگاه بزرگ کاالهای گوناگون آقای جک
قفسهها را میچیدم».
من در هنگام کار کردن دستگیر شدم.
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قبل از اینکه ادامه دهد مکث کرد و نگاهش را به مردی با موهای
خاکستری که در کنارش نشسته بود انداخت.
جک که مرد میان سال و قوی هیکلی بود با صدای عمیق گفت« :من
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استخدامش کردم».

هنوز پیشبند کارش به تنش بود و یک سر زنجیری که به پایش بود به
یکی از پاهای پسرک متصل بود« .این بچه آمد نزد من ،گفت میخواهد مثل
پدرش کار کند ،پدرش مسؤول انبار یک کار خانه بود .آدم فکر میکند خیلی
چیزی طبیعی است .وقتی کار خانه ورشکست شد ،پدرش نتوانست کار پیدا کند.
فکر کردم اگر یک کاری به این پسر بدهم یک کمک برای خانواد ه اش میشود.
البته باید اذعان کنم که به خودم هم کمک میشد .فروشگاه های بزرگ من را
تباه میکردند و من به یک کمک کننده ارزان قیمت احتیاج داشتم .خب حاال
دیگر همه چی تمام شد».
یک حالت تسلیم و یأس چهرهاش را فرا گرفت.

پسرک با صدای پخش گفت« :در مکتب که برای خواندن و حساب
حل کردن پولی به آدم نمیدهند؛ ولی جک پول میدهد .من کار فهرست
برداری اقالم و کتاب هایش را انجام میدادم تازه جک قول داده بود اگر درست
کار کنم بگذارد سفارشها را هم من بگیرم .من هم شروع کردم همه مجلههای
بازرگانی و آگاهیها را میخواندم .بعد هم با خیلیها آشنا شدم .نه فقط با اطفال
مکتبیها .جک هم کارهای بیشتری را برایم واگذار کرد و من هم همراه پدرم در
کرایه خانه کمک میکردم – حتی با پول خودم یک بایسکل خریدم .اگر برایم
پول نمیداد ،برای کار داوطلبانه تشویقم میکردند؛ ولی چون برایم پول میداد
دستگیرم کردند».

همینطور که به زمین خیره شده بود صدایش خیلی آهسته شد و گفت:
«حاال باید برگردم و ظاهر سازی کنم».

مرد تنومند و سرزندهای که پایش با زنجیره به پای دیگر پسرک بسته
شده بود و سبد پر از گلهای نیمه خشکیده در دست داشت به پسرک گفت :ظاهر
سازی کار بدی نیست اگر فکر کنید که برعکسش چی به سرتان میآید .تأمین
زندگی کار دشواری است .من هیچ دوست نداشتم برای یک کس دیگری کار
کنم .بعد که طرح گل فروشی را راه انداختم فکر میکردم کارم دیگر درست
شده است .در چهاراهی شهر گل میفروختم .مردم از گل هایم خوششان میآمد
– منظورم مشتری هاست .ولی مغازه های گل فروشی از این رقابت دل خوشی
نداشتند .کاری کردند که شورای بزرگان دستفروشی را ممنوع کرد .خب دیگر،
من هم دست فروشم چون تواناییاش را ندارم که یک مغازه راه بیندازم وگرنه من
هم یک مغازه دار یا یک تاجر میشدم .قصد کنایه زدن به تو را ندارم ،جک ،ولی
کار من ،یعنی دست فروشی ،قدامتش خیلی بیشتر از مغازه داری است .به هرحال،
121

گفتن من یک مزاحمم ،یک خاری در چشم شان ،یک ولگرد و حاال یک مجرم.
شما فضاوت کنید آخر میشود این شکل عناوین را به من و گلها نسبت داد؟
الاقل من با گدایی و صدقه زندگی نمیکردم».
جک پاسخ داد« :ولی تو پیاده روها را اشغال میکردی .معابر عمومی باید
باز باشند برای مشتریها».

«مشتریهای تو؟ مشتریها مال شما هستند جک؟ بله درست است ،من
ملک شورا را اشغال کرده بودم .باید متعلق به همه باشد؛ ولی اینطور نیست .متعلق
به آنهای است که بزرگان از آنها حمایت میکنند».

جک با تحقیر و تمسخر گفت« :ولی تو آن مالیات سنگین را که ما مغازه
دارها مجبوریم بپردازیم ،نمیپردازی!»
نیستم!»

گلفروش با ناراحتی بالفاصله جواب داد« :خب ،کی مقصر است؟ من که

جاناتان به امید اینکه مشاجره را کوتاه کند پرسید« :بنابر این فورا ً
دستگیرت کردند؟»

«اوه ،اول چند بار برایم اخطار دادند .من نمیخواستم به سازشان برقصم.
فکر میکنند کی هستند؟ ارباب های من؟ برای خودم کار میکنم نه برای یک
ارباب فضول .به هر حال باغ وحش هم خیلی بد نیست .آنجا مجبور نیستم کار
کنم .غذا و یک اطاق هم به خرج مغازه دارها برایم میدهند .مسخره اینجاست که
رئیس باغ وحش فکر میکند که به حق من خوبی میکند .میگوید از من یک
آدمی میسازد که به حال جامعه مفید باشد ،کسی که بتواند به جامعه چیزی ارائه
بدهد .میدانم ،منظورش از یک چیزی مالیات است نه گل».
پسر جوان شروع کرد به زاری کردن« :فکر میکنید من را هم میفرستند
باغ وحش؟»
«نگران نباش ،جوان».

گرفت».

گلفروش دلداری داد« :اگر هم بفرستند آنجا یک حرفه عملی یاد خواهید

جاناتان رویش را به طرف یک جمعی از زنان کرد که لباسهای کار
پوشیده بودند و به انتظار نوبت نشسته بودند ،گرداند و پرسید« :شما چرا اینجا
هستید؟»
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«ما یک قایق کوچک ماهی گیری داریم .من در لنگرگاه در حال
بارگیری چندتا جعبه سنگین بودم که یک مأمور جلو من را گرفت« ».زن که
دارای چشمان آبی رنگ و تیزبینی بود توضیح داد« :گفت که من مقررات ایمنی
را زیر پا گذاشتم ».و در حالیکه به دوستش اشاره کرد اضافه نمود« :این مقررات
مث ً
ال برای جلوگیری از ارجاع کارهای کمرشکن به ما در محل کار است .مأمورها
دو بار جلو کار ما را گرفتند ولی بزودی برگشتیم تا لنگرگاه قایق را برای فصل
ماهیگیری آماده کنیم .دوباره دستگیر مان کردند و گفتند اینبار دیگر پشت
میلهها حسابی از ما حمایت میکنند».
بعد مثل اینکه با خودش فکر کند با صدای بلند گفت« :حاال تکلیف
پسرم چه میشود؟ او فقط سه سال عمر دارد وزنش بیشتر از وزن آن جعبه هاست
بردم
که من بلند میکردم .وقتی او را بغل میکردم و این طرف و آن طرف می ُ
هیچ کس شکایت نداشت!»
بعد در حالیکه سعی میکرد مانع اشک هایش شود اضافه کرد« :حاال
باید یکی دیگر را گیر بیاورند که بغلش کند».

مردی که ریش انبوهش جای آبلههای روی صورتش را پنهان میکرد
گفت« :پیدا کردن یک نفر دیگر کاری آسانی نیست ».و بعد با آرنجش با جوانی
که کنارش روی چوکی نشسته بود اشاره کرد و گفت« :این جورج فع ً
ال دو
زمستان است که پشت سر هم بصورت نیمه وقت برای من کار میکند .میشود
گفت شاگرد من است .آرایشگاه من را پاککاری میکند و مشتریها را آماده
میکند .میخواستم کار یادش بدهم که افتادیم در این درد سر چون او هنوز عضو
اتحادیه نیست ».با ناراحتی و دلخوری دست هایش را باال انداخت .جورج جوان با
چهره ای ماتمزده عزا گرفت که« :با این اوضاع و حاالم با این پرونده .دیگر هرگز
نمیتوانم جواز کار بگیرم».

تازه واردین جدید
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همسایه ات را دوست بدار.
حضرت عیسی (ع)

«فکر میکنید شما مشکل دارید؟» این کلمات را زنی گفت با چهره پر
طمطراق که به وضوح پیدا بود از اینکه به کسانی که فکر میکرد پایینتر از
او هستند زنجیر شده سخت ناراحت است .در حالیکه نزدیک بود گریه کند،
دستمال لطیف و ظریفی را به چشمانش برد و گفت« :وقتی مطبوعات باخبر
شوند که من ،همسر آقای اینز توقیف شدهام ،کار شوهرم تمام است .من هرگز
نمیدانستم که کار اشتباهی مرتکب میشوم .شما بودید چه میکردید؟»

خانم اینز در حالیکه بازوانش را دور شانههای زوج جوانیکه در
کنارش به زنجیر کشیده شده بودند حلقه کرده بود ادامه داد« :سالها پیش،
من خانة بزرگی داشتم و همراه با سه طفل که به بهترین مکاتب میرفتند و من
هم چون کار میکردم از همسایه مان که خیلی مسافرت میکرد خواستم ببیند
میتواند یک آدمی را پیدا کند که در کار خانه با من کمک کند .او جیو و شار
را پیشنهاد کرد و من هم فوری استخدام شان کردم  .شار در کار باغچه و حمل و
نقل خیلی عالی است .در خانه میتواند هر چیزی را درست کند و همه ماموریتها
را به شکل درست آن انجام دهد .و جیو ،چه جواهری ،جان من را خریده است.
با اطفال بسیار زیاد خوب است .هر وقت کارش دارم حاضر است .غذا میپزد،
پاککاری میکند ،سر اصالح میکند ـــ هزار شکل کار انجام میدهد که من
هرگز نمیتوانستم به آن خوبی از عهدهاش برآیم .پسرها دیوانه شیرینی هایش
هستند .وقتی میروم خانه میتوانم با شوهرم راحت بنشینم و با اطفال بازی کنم».
جاناتان گفت« :ظاهرا ً به مانند آن دسته از کمک هاست که همه برایش
سر و دست میشکنند .و بعد پرسید« :خب ،چه اتفاقی افتاد؟»
«اولش همه چی عالی بود .بعد شوهرم کارش عوض شد و به ریاست
اداره حسن نیت خیر گماشته شد .دشمن هایش وضعیت مالی ما را بررسی کردند
و فهمیدند ما هرگز مالیات تقاعد را برای شار و جو نداده ایم».
جاناتان پرسید« :چرا مالیات را ندادید؟»
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شورای بزرگان از وضعیت مردم تازه واردین فقیر که به محل میایند نگران
هستند.
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مالیات آنقدر زیاد و درآمد من آنقدر کم بود که در آن زمان نتوانستیم
بدهیم .و آنها نیز در هر حال واجد شرایط برای دریافت مزایای تقاعد نیستند».

جیو به حرف آمد و گفت« :گزارش برای ما خیلی دردسر ساخت».
همسرش با آرنج به پهلویش زد و زیر لب گفت« :مواظب باش جیو ،خیلی
خطرناک است».

جیو با شجاعت به همسرش گفت« :خانم با ما کمک کرد .ما حاال به او
کمک کردیم ».و سپس خطاب به خانم گفت« :شما زندگی ما را نجات دادید .ما
از جزیره "ایل صدامادور" آمده ایم .خیلی گرسنه هستیم .آنجا فقط جنگ است.
چاره نداریم ــ یا باید میآمدیم یا گرسنه میبودیم یا کشته میشدیم .پس آمدیم
مرده بودیم».
کورامپو .اگر خانم کمک نمیکرد ،ما ُ
شار با صدای مالیم گفت« :درست است .حاال ما برای خانم درد سر
شدیم .ببخشید».
خانم اینز با آه عمیق گفت« :حاال شوهرم این پست جدید در اداره حسن
نیت خیر را از دست میدهد .ممکن است شغل سابقش را هم از دست بدهد .تا
به حال رئیس اداره اتباع خارجی بود و خیلی به غرور و ارزشهای ملی اهمیت
میداد .دشمنانش حاال او را به ریا کاری متهم میکنند».
جاناتان پرسید« :ریا کاری؟»

«بله ،اداره اتباع خارجی ورود اشخاص جدیدی را که وارد میشوند منع
کرده است».

جاناتان با تعجب تکرار کرد« :تازه واردین جدید؟! تازه واردین قدیمی
کیها هستند؟»

خانم اینز توضیح داد« :تازه واردین قدیمی همه ای مان هستیم .اینجا یک
جزیره است .طی سالیان ،همه اجداد ما از جاهای دیگر به اینجا آمدند به عنوان
تازه وارد .حاال یا از ظلم فرار کردند یا اینکه آمدند به امید یک زندگی بهتر .ولی
مهاجرین جدید کسانی هستند که تازه وارد میشوند .قانون» زینهها را بکشید باال
«از ورود آنها جلوگیری میکند».

زن ماهیگیر پاسخ داد« :تازه وارد شدگان جدید اگر پولدار باشند و زود
هم اینجا را ترک کنند اجازه دارند بیایند .آنها یا توریست اند یا تاجر .ولی
شورای بزرگان نگران آنهای هستند که فقیر اند و ممکن است باقی بمانند .خیلی
های شان هم سختتر و ساعات بیشتری کار میکنند و دستمزد کمتری میخواهند
در حالیکه هم کارهای پر خطرتر انجام میدهند و هم از محلیها با هوشتر اند،
حاضر هستند دست به کار های بزنند که بانو اینز نزدیکش هم نمیرود».

جک گفت« :صبر کن یک دقیقه ،تند نرو! خیلی شکایتهای مستدل
از این تازه واردهای جدید شده است .اوالً آنها همیشه زبان نمیدانند ،ثانیاً با
فرهنگ ،رفتار و آداب و رسوم سر زمین ما آشنا نیستند .من روحیه شان را تحسین
میکنم ـــ جان شان را به خطر میندازند برای اینکه به صورت بیگانه به این جا
بیایند ــــ ولی اوالً خیلی زمان میبرد ،تا همه چیز را یاد بگیرند و ثانیاً ما دیگر به
قدر کافی مکان نداریم .شرایط حاال خیلی با آن وقتیکه اجداد ما از جزایر دور
دست به اینجا مهاجرت کردند فرق میکند .حاال خیلی پیچیدهتر است».
جاناتان بیاختیار فکرش به آن همه فضایی رفت که در کورامپو دیده
بود ،آن همه جنگل و دشتهای خالی از ساکنین« .ولی» با خودش فکر کرد« :اکثر
مردم از جاهای جنگلی و صحرایی گریزان بودند و اجتماعات و ازدحام شهرها را
میپسندیدند».
سپس خانم اینز به جک پاسخ داد« :شوهر من هم دقیقاً همین نکات را
بر علیه تازه واردین جدید عنوان کرده .همیشه میگوید که تازه واردین جدید
باید اول زبان ،آداب و رسوم ما را یاد بگیرند بعد برای شان اجازه اقامت بدهند.
ضمناً باید پول ،مهارت ،خود اتکایی داشته باشند و فضا را هم اشغال نکنند .شوهر
من قانون جدیدی پیشنهاد کرده برای اینکه آنهای که واجد صالحیت نیستند
شناسایی و اخراج شوند؛ ولی یک مشکلی پیش آمد .شرایطی که برای عدم
صالحیت مهاجرین عنوان شده بود بیشتر مشمول اطفال خود مان میشود تا آدم
های با استعداد مثل شار و جیو».

جاناتان آب دهانش را به سختی فرو داد .اینکه اگر مقامات پی میبردند
که او نیز یک تازه وارد جدید است چی اتفاقی میافتاد جرأت فکر کردن را از او
سلب کرده بود .در حالیکه سعی میکرد خودش را کمی بیتفاوت نشان دهد،
پرسید« :حاال چرا تازه وارد جدید نمیخواهند؟»

دو مرد با یونیفورم که هر کدام گردنبند سگ سیاه و درنده را به عقب
می کشیدند از دروازه وارد شدند .مستقیم به طرف خانم اینز که از دندانهای نیش
سگ ها و صدای غو غو آنها به وحشت افتاده بود رفتند .یکی از آن دو به نگهبان
زندان اشاره کرد که زنجیر پای خانم را باز کند .سپس با صدایی بم و یکنواخت
شروع کرد به خواندن یک ابالغیه « :خانم اینز عزیز ،آرزو داریم که مراتب پوزش
صمیمانهای خود را بخاطر این سوی تفاوت ».در این جا مکث کرد که نامه را به
همکارش نشان دهد .باهم پچ پچی کردند و بعد دوباره نامه را خواند « :خانم اینز
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عزیز ،آرزو داریم که مراتب پوزش صمیمانهای خود را به خاطر این سوی تفاهم
نامیمون به حضورتان ابالغ نماییم .اطمینان داشته باشید که تمام این ماجرا از طرف
مقامات باال در دست پیگیری میباشد».
زن که ظاهرا ً خیالش آسوده شده بود ،با عجله پشت دو مأمور در امتداد
تاالر طوالنی به راه افتاد بدون اینکه جرأت کند پشت سرش به شار و جیو نگاه
کند .بقیه ،در سکوتی مرگبار که تنها با صدای دلنگ و دیلینک بیقرار زنجیر
شکسته میشد صحنه را تماشا کردند .و به محض اینکه خانم اینز از نظر ناپدید
شد ،نگهبانان زنجیر پاهای شار و جیو را باز کرده و آنها را از بقیه و از یکدیگر
جدا ساختند .در حالیکه آنها را در دو جهت مختلف به جلو میراند ،یکی از
نگهبانان فریاد زد« :یاال بروید کثافت ها ،برگردید به همان جایی که ازش آمدید».
ما چه گناهی کردیم؟» شار به حالت التماس میگفت« :ما میمیرویم!»
نگهبان با بی اعتنایی گفت« :آن دیگر به من ربطی ندارد».

زن ماهیگیر صبر کرد تا آنها به طرف راه زینه بروند و دروازه پشت
سرشان به هم خورد و بسته شد و بعد زیر لب گفت« :چرا ،ربطی ندارد».

جاناتان و قتی به سرنوشتی که در انتظار این زوج و شاید در انتظار خودش
نیز بود فکر کرد ،به خود لرزید .بعد سرش را باال آورد و از زن پرسید« :پس همه
کسانی که این جا زنجیر شدند برای اینست که اجازه نداشتند کار کنند؟»

زن در حالیکه به مرد جوانی در آخر ردیف که چهرهاش را با دستانش
پنهان کرده بود اشاره میکرد و گفت« :اگر آن شکلی حساب کنید ،آن یکی
استثنا است .مقامات اصرار داشتند که او برود به عسکری ثبت نام کند .قبول نکرد
ــ بنابر این آوردنش این جا و با بقیه ما زنجیرش کردند».

جاناتان نمیتوانست چهره مرد جوان را به طور کامل ببیند .با این وجود
به فکر فرو رفت که چرا بزرگترهای شهر آدمی به این جوانی را الزام میکنند که
برای آنها بجنگد پرسید« :چرا مجبورش میکنند که برود سرباز شود؟»

زن ماهیگیر سوال جاناتان را پاسخ داد« :میگویند این تنها راه دفاع و
حفاظت از جامعه آزاد ماست ».کلمات زن در میان سر و صدای زنجیرهای آهنی
در گوش جاناتان طنین انداخت.
جاناتان پرسید« :حفاظت در مقابل کی؟»

زن با نگاه عصبانی گفت« :در مقابل آنهایی که ما را به زنجیر میکشند».
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درمان یا فریب دادن
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هر فرد میخواهد که با هزینة دولت زندگی کند؛ اما آنها فراموش میکنند که دولت میخواهد با هزینة که همه
افراد میپردازد ،زندگی کند.
فریدریک باستیا ()1801-1850

کاخ بزرگان بیش از یک هزار ،اتاق و تاالر داشت .بوی چیزی لذیذ
و اشتها آور به مشام جاناتان رسید ــ قهوه و نان از تنور درآمده! به دنبال
شامهاش در امتداد راهرویی رفت تا رسید به یک سالون بزرگ اجتماعات .در
آنجا عدهای مرد و زن مسن ایستاده ،باهم بگومگو میکردند و مشت گره کرده
به هم نشان میدادند .بعضیها هم دست بعضی دیگر را که با آرامی میگریستند
گرفته بودند.
جاناتان متوجه سبد عظیمی در وسط سالون شد که تقریب ًا به سقف
میرسید ،پرسید« :چی شده؟ چرا آنقدر ناراحت هستید؟»
اغلب آنها اعتنایی به او نکردند و به شکوه و درد دل باهم دیگر ادامه
دادند .ولی یکی از آنها که قیافهای جدی داشت برخاست ،به طرف جاناتان
رفت و غرغر کنان گفت« :آن جناب ارباب مغرور ،دوباره این کار را کرد .ما را
احمق ساخت!»
جاناتان پرسید« :چه کاری کرد؟»

پیر مرد با کنایه گفت« :سالها پیش ،جناب ارباب پانزی طرح مفصلی
را به ما پیشنهاد کرد که طبق آن هیچکس در دوران پیری گرسنه نماند .خیلی
عالی است ،نه؟»
جاناتان سرش را به عالمت تأکید تکان داد.

«بله ما هم همه همینطور فکر کردیم .پوف!» بینیاش را با ناراحتی باال
کشید ادامه داد« :همه ما ،به جز حضرت بزرگ لرد پانزی و بقیه اعضای شورا،
مجبور بودیم هر هفته نان بیاوریم و بریزیم در این سبد عظیم .اسمش را گذاشتند
سبد ذخیره ایمنی .کسانیکه به سن شصت و شصت و پنج سال میرسیدند و
تقاعد داده میشدند میتوانستند از این سبد ذخیره ایمنی برداشت کنند».

جاناتان حرف او را تکرار کرد« :گفتید همه در سبد میریختند به غیر
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از لرد پانزی و شورای اش؟»

پیرمرد گفت« :بله ،برای آنها یک ترتیب ویژهای اتخاذ شد .ما مجبور
بودیم یک مقدار بیشتر از مال خود را در سبد جداگانه بریزیم که منحصرا ً برای
آنها اختصاص داده شده بود .حاال میدانم چرا آنها یک سبد جداگانه برای
خودشان میخواستند».
جاناتان گفت« :باید خیلی خوب باشد که آدم برای دوران پیری اش
نان داشته باشد».

«ما هم همینطور فکر کردیم .ایده عالی به نظر میرسید که همیشه
برای کهن ساالن و از کار افتادهگان نان وجود داشته باشد .از آنجا که ما
همهگی روی این سبد ذخیره ایمنی حساب میکردیم ،اکثرا ً دیگر برای آینده
چیزی نزد خود مان حفظ نکردیم .حساب کردیم که دیگر مجبور نمیشویم به
خانواده یا به همسایهها کمک کنیم چون شورا از همه مان نگهداری میکند».

شانه هایش ناگهان فرو افتاد گویی بار سنگین یک عمر بر آنها سنگینی
کند .پیرمرد نگاهی سراسری به جمع سالخورده و ضعیف افکند و سپس به
مرد سالخورده دیگری که در نزدیکی روی چوکی نشسته بود اشاره کرد و
گفت« :یک روز ،این دوست من ،آلن در حال نگاه کردن مردم بود که یک عده
میآمدند و نان میریختند در سبد و یک عده دیگر از آن برداشت میکردند.
حساب کرد که سبد به زودی خالی میشود .آخر او آنجا حسابدار بود ،وقتی
موضوع برایش روشن شد ،زنگ خطر را به اصطالح به صدا در آورد .در این
جا ،آلن نیز سرش را به عالمت تصدیق جنباند».

«ما مستقیم رفتیم سراغ آن سبد و از کنارش باال رفتیم .مشکل بود؛ اما
آنقدر هم ضعیف و نابینا نیستیم که بعضی از آن آقایان لردهای جوانتر فکر
میکنند .به هر حال ،تا اخیر نگاه کردیم و دیدیم که سبد تقریب ًا خالی است .خبر
این موضوع غوغایی برپا کرد .ما همانجا صاف و پوست کنده به حضرت بزرگ
لرد پانزی گفتیم که بهتر است هرچه زودتر کاری بکند وگرنه در انتخابات
بعدی پوستش را جدا میکنیم!» جاناتان صدا کرد و گفت« :شرط میبندم که
خیلی ترسید».

داخل جعبه را نگاه کردیم و متوجه شدیم کاملن خالی از نان است.

«ترسید؟ من هیچکس را تا به حال آنطور عصبی ندیده بودم .او میداند
که وقتی ما باهمدیگر خود جمع شویم خیلی فشار و قدرت داریم .اولش قول
داد که به سالمندان حتی بیشتر از آنچه که در طرح بوده بدهد و گفت این کار
را درست قبل از آغاز انتخابات شروع میکند .گفت بعدش سهم بیشتری از
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کارگرهای جوان دریافت میکند و این کار را بعد از انتخابات شروع میکند.
ولی کارگران از نقشهاش باخبر شدند و آنها هم از دستش عصبانی شدند .آن
کارگران جوان گفتند نان شان را همین حاال میخواهند .گفتند انبار های خود
شان نانها را در مقابل پوپنک زدگی و موشها خیلی بهتر حفظ میکند تا سبد
بزرگ شورا .ضمن ًا گفتند که باور نمیکنند که لردها یا بزرگان به ذخایر دست
نمیزنند تا آنها باز نشسته شوند».
جاناتان گفت« :آن وقت چیکار کرد؟»

«این پانزی هر روز یک فکر تازه دارد .آن وقت گفت همه باید پنج
سال بیشتر صبر کنند تا به هفتاد سالگی برسند ،آن موقع میتوانند از سبد
برداشت کنند .خب ،این موجب خشم آنهایی شد که به تقاعد نزدیک بودند و
انتظار داشتند طبق وعده در سن شصت و پنج سالگی برداشت کنند .در نتیجه
پانزی با یک ایده درخشان تازه پیش آمد».
جاناتان گفت« :چه عجب! درست به موقع!»

«درست به موقع برای روز انتخابات .پانزی به همه قول همه چیز را
داد .گفت به سالخوردگان سهم بیشتری میدهد و از جوانان هم کمتر میگیرد.
عالی! قول داد بیشتر بدهد و کمتر بگیرد .همه خوشحال شدند!» پیر مرد مکث
کرد تا ببیند آیا جاناتان میتواند حدس بزند که چه اتفاقی افتاده است« .نکته
نهایی قابل درک در اینجا این بود که قرصهای نان سال به سال کوچک شدند.
نان ها آنقدر کوچک میشوند که آدم میتواند برای یک وعده غذا صد دانه نان
را بخورد ـ ـ و هنوز هم احساس گرسنگی کند».
آلن خیلی متعجب شد« :بازیهای لعنتی! وقتی آن لقمههای کوچک
هم تمام شد ،عکس نان را میدهند ما بخوریم!»
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ایده درخشان چه کسی؟
اگر کسی چیزی بیشتر را مشاهده کرده است؛ پس با باال شدن باالی شانه های یک انسان غول پیکر مشاهده
کرده است.
اسحاک نیوتون ()1643-1727

«هورا ،هورا!» مردی با تمام توان فریاد کشید .مردان و زنان سالمندی
که غافلگیر شده بودند با حیرت به این آشوب خیره شدند .مرد مخل سر و
ال آراسته بود ،ریش و بروتش منظم و سلمانی شده و لباسی که به
وضعش کام ً
تن داشت آخرین مد لباس یک فرد با اصل و نسب بود و پیشاپیش همراهانش
که همگی دریشیهای شیک و تیره رنگ به تن داشتند و هر کدام یک بکس را
حمل میکردند وارد اتاق شدند .همراهانش به گونة به او میپرداختند که گویی
حیات و مماتشان در دست او بود .مرد برای یک گیالس قهوه به طرف میز
رفت و با بیحوصلگی پیروانش را با حرکت آمرانه دست از خود دور ساخت.
آنها همچون گوسفندانی به گوشه اتاق رفتند و منتظر دستور او ماندند.
جاناتان گفت« :تبریک میگویم .به خاطر هر چیزی که برایش جشن
گرفته اید ».جاناتان در حالیکه دوخت ظریف و دقیق لباسهای او را زیر نظر
گرفته بود احساس اجبار کرد که برایش قهوه بریزد و در همین حال پرسید« :بد
تان نمیآید اگر از شما بپرسم برای چی آنقدر خوشحال استید؟»
مرد با غرور پاسخ داد« :نه ،ابداً .از قهوه تان متشکرم .آخ! خیلی داغ
است! شماره دو ،این را یادداشت کن ».یکی از مریدانش پیش دوید و دفتر
یادداشتی را از جیبش بیرون آورد .رئیس گیالس قهوه را زمین گذاشت ،دستش
را به سوی جاناتان دراز کرد و گفت« :اسم من جورج سلدن است .اسم شما
چیست؟»
«جاناتان .جاناتان ساده دل .از آشنایی با شما خوشحالم».
جورج دست جاناتان را محکم فشرده و گفت« :جاناتان ،امروز ثروت
من تضمین شد .من با رأی قاطع برنده شدم».
«کدام رأی؟»
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«با سه رأی در مقابل دو ،دادگاه عالی حق انحصاری ثبت شده من را
تأیید کرد».
جاناتان سوال کرد« :حق انحصاری چیست؟»
جورج سینه اش را با فخر تمام پیش کرد و گفت« :با ارزشترین
سندی است که در کورامپو وجود دارد .شورا سندی را صادر کرد که بر طبق
آن حق استفاده از یک اختراع جدید انقالبی برای بُرش چوب منحصرا ً به من
واگذار میشود .هیچکس دیگری حق ندارد بدون اجازه من از تیز بروناستیک
استفاده کند .من بیحساب پولدار میشوم».
«چه وقت این اختراع را کردید؟»
«اوه ،ایدهاش مال من نبود ».چارلی گودیر «خدا بیامرز ،آن را تکمیل
کرد و درخواست ثبتش را به اداره بررسی اختراعات و پژوهشهای علمی داد.
او قبل از این که سندش صادر شود فوت کرد و من با پرداخت یک مقرری
به بیوهاش حق انحصار را به نام خود کردم .حاال موقع بهره برداریش است!»
جورج سپس با سر به گروه افرادش که در گوشهاتاق ،نزدیک هم ایستاده بودند
اشاره کرد و گفت« :چارلی اگر زنده بود توانش را نداشت که این عده وکیل را
استخدام کند».
جاناتان پرسید« :آیا مدعی دیگری هم بود؟»
«خیلی!» جورج چشمانش را رو به سقف خیره کرد و با خودش
شمرد و گفت« :شاید اق ً
ال سی ،سی و پنج نفر دیگر بودند که ادعا میکردند که
قبل از من ،قبل از چارلی منظورم است ،به این اختراع دست پیدا کرده بودند.
بعضیها بحث و مشاجره میکردند که این یک اختراع نیست و صرفًا دنبال
منطقی سنگوناستیک است .آهان! مادر بزرگ چارلی هم مدعی بود ،میگفت
او بوده که اختراعات چارلی را امکان پذیر میکرده .یک نویسنده داستانهای
تخیالت علمی هم سر و صدا راه انداخته بود که ایدههای او بوده که چارلی
میدزدیده« .جورج مکث کرد که قهوهاش را قورت کند و بعد ادامه داد :ولی
این مدعی آخری از همه سختتر بود .ادعا میکرد که پدرش اولین کسی بوده
که از فلز برای بُرش چوب استفاده کرده .حتی اسمش هم یادم نمیآید ،یک
زن بود».
این تنها پارچه با ارزش ورق در کورامپو است.

جاناتان آب دهانش را قورت داد .اولین برخوردش را با درخت برها
به یاد آورد و همچنین خاطره آن زن را که به علت به کار گرفتن یک آلت فلزی
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برای بریدن درخت دستگیر شده بود .پرسید« :اسم آن زن درابا نبود؟»
«واقع ًا مهم نیست .هر چی بود که بیشتر از بیست نفر شاهد ساختگی
آورده بود ،شهادت میدادند که این ایده را او خیلی وقت پیش داشته است.
گفت پدرش یک بیکاره به دنیا آمده .بوده .گفت او و پدرش صرف ًا سعی
میکردند یک کاری کنند که کار برای آنها یک کمی آسانتر شود .بعد با آغاز
کردن این کار که به عنوان یک کارگر چوببُر فقیر ،پول نداشته است؛ که وکیل
بگیرد و حق ثبت اختراعش را پرداخت کند سعی کرد دل قاضیها را به رحم
بیاورد؛ ولی من با روشن کردن پرونده دستگیری و سابقه جرمیش کارش را
خراب کردم .اعتبارش پیش قاضیها از بین رفت .شانس نداشت».
جاناتان با تعجب گفت« :شانس؟!»
«بله ،گمانم میخواست اسمش در کتابهای تاریخ اختراعات ثبت
شود .حاال دیگر هیچکس اسمش را نخواهد شنید ».جورج دوباره گیالس
قهوهاش را زمین گذاشت ،به دیوار تکیه داد و شروع کرد به تماشای ناخنهای
دست راستش که با دقت آرایش شده بود؛ واضح بود که به خاطر پیروزی اخیر
از خودش راضی است .بعد ادامه داد و گفت« :هر کدام از این مبارزات یک
چرخش متفاوت دارد .بعضیها میگویند نمیشود من کار برد یک ایده را در
تصرف خودم بگیرم ـ میگویند این کار آزادی را از دیگران سلب میکند .ولی
دادگاه میگوید من میتوانم چون چارلی ،اولین کسی بوده که درخواست کرده
و دیگران که دیرتر آمدند دیگر جایی ندارند .من برای مدت هفده سال مالکش
استم».
جاناتان پرسید« :هفده سال؟ چرا هفده سال؟»
«چه میدانم؟» جورج با یک خندة نخودی گفت« :فکر میکنم عدد
جادویی است».
«ولی اگر شما مالک استفاده از یک ایده هستید چگونه بعد از هفده
سال دیگر مالکش نیستید؟ آیا بعد از هفده سال همه دارایی تان را از دست
میدهید؟»

وجود داشته باشد .صبر کن ببینم ».دستش را باال برد و شماره دو به سرعت از
گوشه اتاق پیش دوید .این مرد جوان درست مثل یک جوان مطیع خود را عم ً
ال
با جست و خیز به پای جورج رساند« .چه خدمتی از دست من ساخته است،
آقا؟»
«شماره دو ،به دوست جوان من بگو که چرا من نمیتوانم یک حق
انحصار را بیشتر از هفده سال در تملکم نگهدارم».
بله آقا .خب .به این صورت است؛ در زمان های قدیم این سند یک
امتیاز شاهانه بود که صرف ًا به دوستان پادشاه داده میشد .ولی امروز این سند
انحصار »،ــ نحوه بیان شماره دو یکنواخت و خواب آور بود ــ «به منزله
مشوقیست برای مخترعان که بدون این مشوق هیچ دلیلی برای اختراع کردن
چیزهای مفید و یا برمال کردن اختراعات شان را ندارند .یک قرن پیش یک
مخترع خرافاتی شورای بزرگان را متقاعد کرد که واگذاری حق انحصاری به
مدتی معادل شش ماه کمتر از دو نیم دوره هفت ساله کارآموزی برای انگیزه
دادن به مخترعان و تشویق آنها کافی است».
جاناتان که سعی میکرد به معلوماتش بیفزاید گفت« :خواهش میکنم
بگویید اگر اشتباه گفتم :شما میگویید که انگیزه مخترعان برای اختراع کردن
فقط ثروتمند شدن از طریق جلوگیری دیگران در به کار گرفتن ایدههای شان
است؟»
جورج و شماره دو مستقیم به همدیگر خود نگاه کردند .جورج پاسخ
داد« :چه انگیزه دیگری میتوانند داشته باشند؟»
جاناتان این تصور آنها را کمی دلگیر کننده یافت و گفت« :بنابر این
هر کس بخواهد این تیزبر فلز را بسازد باید به شما پول بدهد؟»
جورج گفت« :یا او یا اینکه خودم بسازم شان ــ به تعداد کم و با
قیمت گزاف».

«هوم ».جورج مکث کرد و دوباره قهوهاش را برداشت .در حال فکر
کردن گفت« :سوال خوبی است .معموالً برای مالکیت محدودیت زمانی وجود
ندارد مگر اینکه شورا بخواهد چیزی را که در تملک شماست برای یک منظور
اجتماعی عالیتر به کار ببرد .شاید یک منظور اجتماعی مهمتر در این مورد هم

شماره دو در حالیکه از گوشه چشم به جورج نگاه میکرد به حالت
عصبی خندید و گفت« :اِهن! خب .این هنوز مشخص نیست .آقا .ما از پیش
عدهای خواهش کردیم تا این موضوع را بررسی کنند .یادتان است که اول باید
تکلیف این قانون مزاحم بریدن درخت را که استفاده از ابزار جدید را منع
میکند روشن کنیم .یک جلسه دیگر با لیدی توئید در اخیر امروز وعده داریم.
اگر موفق شدیم یک تبّر استثنایی از این قانون بگیریم ،آن وقت شاید با درخت
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برها به توافق برسیم که به مدت هفده سال حق امتیاز بدهند».
شماره دو به طرف جاناتان برگشت و توضیح داد« :درخت برها
اعتقاد عجیب و جالب و در عین حال قدیمی و منسوخی دارند که استفاده آنها
از یک ایده قدیمی باید در مقابل کاربرد یک ایده نو محافظت شود .به نظر آنها
ما کسانی هستیم که تازه اینجا وارد شدهایم».
جورج غرق در فکر بود .همینطور که حواسش متمرکز نبود نظر داد:
«آن قانون درخت بریدن علن ًا ضد پیشرفت است ،اینطور فکر نمیکنید ،شماره
دو؟ مطمئنم که میتوانم روی شما حساب کنم .شما همیشه در بازی یک گام
جلو هستید».
«ولی آقا ».جاناتان دست بردار نبود« :اگر امروز دادگاه حق امتیاز را
برای تان نمیداد چی؟»
جورج بازوانش را دور شانه شماره دو و جاناتان انداخت ،آنها را در
آغوش گرفت و به طرف دروازه برد .خطاب به جاناتان گفت« :جوان ،مطمئن
باش که اگر حق امتیاز را نگرفته بودم اینجا ایستاد نمیشدم تا وقتم را بی فایده
با تو تلف کنم .مثل برق میرفتم به بهترین کارخانه که بهترین تیز بُر فلز را قبل
از هر کس دیگر تولید کنم .شماره دو هم در جستجوی یک شغل دیگر بود.
درست میگویم ،شماره دو؟ شاید تولید ،بازاریابی یا شاید هم پژوهش
عوض کار وکالت .آن وقت دیگر هر تیزبر فلز که به بازار میآمد باید یک گام
کوچکی در ساختنش به کار میرفت که بتواند از رقبایش جلو برود!» شماره دو
همراه با زهر خندی گفت« :آه! خیلی بد بود .نه ،من یک کاری در یک بخش
دیگری حقوق پیدا میکردم ــ مث ً
ال قرار دادها یا شاید هم کار تقلب».

شکایت حقوقی
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اگر ما قربانی هستیم ،اگر ما مسوول آنچه انجام میدهیم نیستیم و ما منتظر هستیم تا کسی دیگر مسوول باشد،
بیشتر ما به حکومت مبدل شده ایم .جایی که اهداف خود منتج به نتایج ظالمانه میشود.
جان استوسل ()1947

وقتی افراد در گوشه اتاق دیدند که ارباب شان ،جورج به طرف دروازه
رفت ،بکسهای شان را برداشتند و به دنبال او به راه افتادند .جورج خطاب به شماره
دو گفت« :آن مشکل احتمال خطر را دوباره برای من توضیح بده ،ممکن است؟»
جورج میل داشت که کار آمدی حقوق دانانش را به جاناتان نشان دهد.

گروه حقوق دانان به سرعت در امتداد تاالر گام بر میداشتند در حالیکه
بازوان جورج پیشاپیش آنها ،هنوز دور گردن شماره دو و جاناتان حلقه شده بود،
شماره دو توضیح داد« :میدانید ،آن قسمت فلزی هر لحظه ممکن است داخل برود
و به یک کسی که آن کنار ایستاد است اصابت کند .بنابر این ما باید مصونیت شما
و سایر سرمایه گذاران را تضمین کنیم».
اگر قطعه فلزی داخل برود و به شخص دیگری اصابت کند ،الزم است
مصونیت من را تضمین کنید؟ منظورت چیست؟»

«شخص زخمی ممکن است علیه شما به دادگاه شکایت کند و سعی کند
از شما خسارت بگیرد ــــ خسارت از دست دادن درآمد ،صدمه جسمی و روحی،
هزینههای دادگاه ،غیره و غیره ».گروه که سعی میکردند به جورج نزدیک شوند
عم ً
ال پشت پای جاناتان گام بر میداشتند .سرعت گام برای آنها که روی زانو راه
میرفتند به خصوص مشکل بود؛ ولی ناله هایشان را در گلو خفه میکردند و با یاد
مالیاتیکه در آخر سال برایشان پس فرستاده میشد خود را تسلی میدادند.

جورج در حالیکه تظاهر به دستپاچگی میکرد گفت« :یک دعوای
خسارت میتواند من را تباه کند!» و بعد سعی کرد از گوشه چشم عکس العمل
جاناتان را ببیند.

شماره دو که نمیدانست همه اینها صحنه سازیست ادامه داد« :بنابر این،
شورای بزرگان یک ایده نابغه جدید را به مورد اجرا گذاشته که طبق آن مسوولیت
شخصی را در قبال خساراتی که دیگران متحمل میشوند از آدم ساقط میکند».

جاناتان معصومانه پرسید« :یک ایده جدید دیگر؟ حق امتیازش مال کیست؟»

139

140

شماره دو ابروی خود را باال برد و بعد بدون اینکه به سوال جاناتان اعتنایی
بکند ادامه داد« :فورمه هایی است که پرشان میکنیم و حروف (م .ش.م) را بعد
از اسم شرکت مینویسیم ».سپس سعیکرد بدون اینکه گامی عقب بماند ،دکمه
بکسش را باز کرده و دسته کاغذی را از آن بیرون آورد« .راستی تا یاد من نرفته،
آقای سلدن ،بی زحمت روی آن خط پایین را امضا بفرمایید».
جاناتان مسحور شده بود .در حینیکه سعی میکرد پا به پای دیگران برود،
پایش لغزید .بعد پرسید« :م.ش..م .یعنی چی؟»

شماره دو گفت« :م .ش .م .یعنی مسئولیت شخصی محدود .اگر آقای
سلدن شرکت شان را در این طرح وارد کنند حداکثرش که در یک دعوای خسارت
از دست میدهند پولی است که سرمایه گذاری کردند .بقیه دارایی شان در امان
میماند .این یک شکل بیمه است که شورا در مقابل یک مالیات اضافی عرضه
میکند .از آنجا که شورا میزان غرامت را محدود میکند ،مردم بیشتر در شرکت
مان سرمایه گذاری میکنند و کمتر توجه میکنند که ما چیکار میکنیم».

جورج اضافه کرد« :و در بدترین شرایط ،ما میتوانیم شرکت ما را تعطیل
کنیم و برویم .وبعد یک شرکت دیگر با یک اسم جدید تأسیس کنیم .هوشمندانه
است ،هان؟»

در این لحظه ،چشم جورج به یک زن جوان جذاب افتاد که در تاالر در
جهت عکس او راه میرفت .انحناهای بدن زن بیش از آنچه که باید در مالی عام
مجاز باشد نمایان بود و او طوری راه میرفت که هر کدام از آنها را بیشتر تاکید
کند .به هنگام دیدن یکدیگر ،جورج برگشت که او را تماشا کند پایش لغزید و به
سر ،به زمین افتاد و در همین حال ناخنهای آرایش شدهاش سخت به دیوار اصابت
کرد .در حالیکه دستها و پاهایش چهار طاق روی زمین افتاده بود با رنج و عذاب
فریاد زد« :آخ!» سعی کرد خودش را از زمین بلند کند که دادش از درد دست
و ناحیه زیرین پشتش به هوا رفت .حقوق دانانش هراسان به باالی سرش هجوم
بردند در حالیکه کلمات را تند تند بین هم رد و بدل میکردند ،عدهای مشغول
جمع آوری اقالمی شدند که از جیب هایش بیرون ریخته بود در حالیکه دیگران
دستاندر کار یادداشت کردن و کشیدن کروکی صحنه بودند.
جورج که انگشتان ضرب دیده و خون آلودش را در دستمالی ابریشمین
نگاه داشته بود فریاد زد« :من شکایت میکنم .من از آن کثافت که کف این جا را
این طوری پایین و باال درست کرده شکایت میکنم! و شما خانم جوان ،شما را که
حواسم را منحرف کردید ،در دادگاه می بینم!» چند تن از حقوق دانان مثل برق
خودشان را به کنار زن رسانده نام و آدرسش را جویا شدند.

نگاه کن! چه کاری در حق یکی از گنجینههای ملی انجام دادید!

زن جوان که شوکه شده بود گفت« :من را تهدید میکنید؟ میدانید من
کی استم؟» جورج که به او خیره شده بود گفت« :هرکی هستید .هر چی بزرگتر
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بهتر .من محاکمهات میکنم!»

کنترل کند پاسخ داد:
زن که میلرزید و سعی میکرد خشمش را
ُ
«نمیتوانید! دوست پسرم ،کارلو» و برای تأکید نام کاملش را تکرار کرد« :کارلو
پانزی میگوید زیبایی من به نفع همه است ــــ میگوید یک گنجینه ملی است.
حین این جمله را گفت ـــ همین دیشب برایم گفت!» به طوری ناخود آگاه دست
به درون بکسش برد و آیینهاش را یافت .از چیزی که در آن دید ناخشنود شد .خط
چشمش بهم خورده و به اطراف مالیده شده بود« .نگاه کن با یک گنجینه ملی چی
کردی! کارلو میگوید همه باید برای حفظ گنجینههای ملی پول بدهند و تالش
کنند .همیشه خرج لوازم آرایش من را به حساب خودش میگذارد .خب ،حاال
پشیمان میشویید .به خاطر این کار مالیات میرود باال!» آیینهاش را به درون بکسش
گذاشت و همچون گردبادی برای یافتن یک سالون آرایش به گردش درآمد.

جاناتان که برای زن احساس همدردی میکرد پرسید« :یعنی شما واقعاً
میخواهید ازش شکایت کنید؟ مگر چه تقصیری داشت؟»

جورج در حالیکه جاناتان را به کلی نادیده گرفته بود و برای یافتن یک
برآمدگی که میتوانست گواهی بر سهل انگاری شخص دیگری باشد زمین را به
دقت مورد معاینه قرار میداد .ناگهان بر سر یک فرورفتگی توقف کرد و فریاد
کشید« :اینجا است ،شماره دو! بپرس ببین مسؤولش کیست .من شغل و پولهایش را
تا آخر از چنگش در میآورم .اسم آن زن چی بود؟»

شماره دو نصیحت کرد« :آرام باش جورج .آن دوست پانزی است.
فراموشش کن .اگر میخواهی که در آن قانون مربوط به بریدن درختها تجدید
نظری شود .ولی این ساختمان جزء بیت المال است .با اجازه بزرگان ،میتوانیم از
مالیات دهندهها شکایت کنیم».

جورج با هیجان گفت« :شماره دو ،تو یک نابغهای بگذارش در فهرست
موضوعات برای توئید! البته بزرگان اهمیت نمیدهند که ما از کاخ شکایت کنیم.
پولی که بابت جبران خسارت تعین میشود که از جیب آنها در نمیآید .و تازه،
ما میتوانیم حتی یک سهمی هم برای آنها بگذاریم ».سپس در این فکر فرو رفت
که لیدی توئید چه مبلغی را در مقابل لطفی که میرفت در حق او بکند از او طلب
میکرد .درد دست و کمر جورج به سرعت ناپدید میشد .با صدای بلند گفت:
«حاال این فرصت را دارم که دستم را در بزرگترین جیبها ببرم ».جاناتان پرسید:
«یعنی میخواهید به خاطر صدمه تان از بزرگان خسارت بگیرید؟»
جورج بالدرنگ پاسخ داد« :نه ،احمق ،بزرگان آن (م .ش.م) نهایی را
دارند .نه ،آنها مالیات دهندگان را مکمل تحویل من میدهند ،من هم هر چقدر
میخواهم از داخل جیبهای شان در میآورم!»
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آیا من آزادی ندارم تا ادویهای را که ضرورت دارم خریداری کنم؟ در صورتیکه دولت آنرا تصویب نکرده
باشد.
آلن برریس ()1930

جاناتان به دنبال جورج و دار و دسته اش که از کاخ بزرگان خارج شده
و در جستجوی کمک صحی میگشتند به راه افتاد .در مقابل کاخ ،در آن سمت
سرک ساختمان سفید و طویلی قسمت عمده یک ضلع چهاراهی را اشغال کرده
بود .گروه از نزدیکترین دروازه وارد شدند .ناگهان صدای چیغی حاکی از درد
از یک کلکین باز در نیمه طول ساختمان به گوش رسید .جاناتان نیمه از پیاده رو را
به تیزی عبور کرد و درست وقتی به كلكين رسید که کرکره های آن در حال بسته
شدن بود .یکی از کرکره ها را گرفت و همچنان باز نگهاش داشت.
زن تنومند با صدایی آمرانه از داخل داد کشید« :برو کنار!» چهر سرخ خشم
آلودش با یونیفورم سفیدی که سر تا پایش را میپوشاند در ضدیت شگرف بود.
جاناتان پرسید« :در آن داخل چه خبر است؟ آن چیغها از کیست؟»
«به تو ربطی ندارد .حاال رها کن آن کرکره را!»
جاناتان چنگش را محکمتر کرد و گفت« :تا برایم نگویید در آن داخل
چیکار میکنید رها نمیکنم! یکی در آن داخل عذاب میکشد!»
زن گفت« :البته که عذاب میکشد .اگر درد نکشد که درمان نمیشود .به
من اعتماد کن ،من داکترم ».شکی نبود .جاناتان اسم و عنوان اورا که روی جیب
لباسش دوخته شده بود دید ـــ داکتر ابیگیل فلکسنر .جاناتان نفسش بند آمد« :برای
اینکه آدم را درمان کنید عذابش میدهید؟ چرا رهایش نمیکنید به حال خودش؟»
زن به صورت بیان یک واقعیت گفت« :ما باید موجودات مضر را از بین
ببریم .گاهی وقتها در حین این کار مریض درد میکشد .چارهای نیست ».از آن
جا که از پافشاری جاناتان مجبور شده بود دور و برش را نگاه کرد تا شاید کسی
را بیابد که او را کمک کند که از شر این جوان پُررو خالص شود .وقتی کسی
را نیافت به حالت تسلیم گفت« :خیلی خوب ،برایت ثابت میکنم که ما به مردم
کمک میکنیم .برو آن طرف از دروازه جانبی بیا داخل و من میبرمت به یک
گشت آموزشی».
جاناتان که هنوز مشکوک بود باالخره کرکره را رها کرد و از همان
دروازة که زن گفته بود داخل شد .جورج و افرادش از همان دروازه وارد شده
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یقین ًا که آنها درد خواهند کشید .بدون این چطور ممکن است مداوا شوند؟
145

بودند؛ ولی جاناتان اثری از آنها در داخل ندید .وارد اتاقی شد که جمعیت زیادی
در سنین مختلف در آنجا نشسته بودند یا شانه به شانه در امتداد دیوار ایستاده بودند.
بعضی با صدای بلند ناله میکردند که بخاطر شکستگی استخوانهای شان بازوانشان
با پا هایشان گچ گرفته شده بود بعضی دیگر زیر لب زمزمه میکردند ،با نگرانی قدم
میزدند و یا عزیزان شان را دلداری میدادند .بسیاری از مردم رختخواب و وسایل
پخت و پزشان را در کنارشان روی هم چیده بودند ،که نشانه اقامت طوالنی بود.
جاناتان حیرت زده شد که آنها مگر چقدر باید منتظر بمانند.
داکتر فلکسنر یک دروازه داخلی را باز کرد و جاناتان را با عالمت دست
فرا خواند .جمعیت بالفاصله همه فعالیتهایشان را متوقف کردند و بی سرو صدا
شدند و همینطور که جاناتان از مقابل شان عبور میکرد به نگاه های حسرت آمیز
او را مینگریستند .داکتر او را به اتاق بدون کلکینی ُبرد که پر از میز و چوکی و
کارمند بود و مقدار زیادی کاغذ هم تا سقف روی هم ریخته شده بود ،داکتر او
را به دروازه دیگری راهنمایی کرد که به یک سالون جای اجرای تئاتر باز میشد.
دور تا دور سالون را بالکنی فرا گرفته بود .بوی بد و محلولهای شیمیایی به مشام
جاناتان هجوم آورد.
دهها نفر بیننده روی کتارههای بالکنی خم شده بودند .در پایین چندین
نفر مرد و زن با لباس و یونیفورمهای سفید که ظاهرا ً همه داکتر و پرستار بودند با
تمرکز خاصی روی بیمار هیکل داری که با تسمه روی میز کوتاهی بسته شده بود
خم شده بودند.
زن با لحنی موقر و صدای آهسته گفت« :برای عالج این بیماری داکتران
سنتی حجامت میکنند که موجودات خبیثه همراه با جریان خون از بدن خارج
شوند .گاهی هم ما زالو میندازیم ».سپس به میزی در کنار بیمار اشاره کرد که روی
آن یک جمعی از چاقو ،اره ،شمع و تعدادی بطری در اندازهها و اشکال مختلف
قرار داشت .یک کاسة بسیار بزرگ فلزی نیز وجود داشت که زالوهای لیز و لزج
(کرم های خون آشام) به اندازه شصت دست ،در آن میلولیدند .جاناتان احساس
دل به هم خوردگی کرد.
«اگر این تداوی مؤثر واقع نشود ،مردان و زنانی که در خدمت این علم
هستند سعی میکنند با ادویههای شیمیایی موجودات مضر را مسموم کنند .ما ترجیع
میدهیم از آرسنیک ،انتیمون ،ترکیبات سیماب استفاده کنیم .چه پیشرفتهای
عظیمی در علم طبی کردهایم! این حرف من را به خاطر داشته باشید :داکتران در
قرن بعدی از دستآوردهای ما شگفت زده میشوند».
جاناتان گفت« :آیا این ترکیبات کشنده نیستند؟» به یاد آورد که عمه
اش در شهر زادگاه شان مخلوط های شبیه این ترکیبات را برای کشتن موشها و
دفع آفات میفروخت .و نیز به طور مبهم یادش آمد که قدیمیترها میگفتند که
قدیمها اینگونه مواد خطرناک در معالجه مرضها به کار گرفته میشد .ولی آیا
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اینگونه روشها خیلی وقت پیش منسوخ نشده بودند؟
زن با حالتی اطمینان بخشگفت« :چارهای نیست .نشتر زدن ،بیرون کشیدن
چرک و سم .این سه کار تنها روشهای مطمئن و مؤثر درمان هستند».
«تا چه اندازه موفقیت آمیز است؟»
«این درمان در نابود کردن مکروبهای مهاجم صد در صد اوقات موفق
است و» با پیروزمندی گفت« :نسبت بقا و زنده ماندن در بین بیماران ما به رقم
حیرت انگیز بیست و هفت درصد میرسد».
نگاه جاناتان خیره شد .یکی از داکتران شکم بیمار را شکافت و سیل خون
به راه افتاد« .مریضیاش چیست؟»
داکتر فلکسنر پاسخ داد« :عفونت آپسونین در کیسه نوسیفرم ،یقین داریم».
«هیچ راه دیگری برای معالجهاش وجود ندارد؟»
«ها!» زن با تحقیر گفت« :بعضیها ادعا میکنند که وجود دارد .خدا را
شکر که آن دروغ گویان اجازه کار ندارند .تنها این کافی نیست که ما بیاییم یک
عده از داکترهای خود را معرفی و تأیید کنیم که مردم از میان شان انتخاب کنند،
ما باید جلوی کار کردن یک عده متقلب را نیز بگیریم ،یک عده متقلب که با
ادویههای غیر مجاز ،رژیمهای غذایی مسخره و سایر چیزهای گیاهی ،با سوزن و
سنجاق ،با لمس کردن ،با دعا ،با هوای آزاد و ورزش باور ات نمی شود »،ابروانش
را در هم کشید و گفت« :با خنده ،وانمود میکنند که مریضها را معالجه میکنند.
اگر دست ما برای شان برسد ،در باغ وحش میاندازیم شان و کلید آن را نیز دور
میاندازیم!»
جاناتان با احتیاط پرسید« :آیا این شکل معالجات هیچ وقت اثر میکند؟»
«پوف! اگر یک وقت یک اثری بکند ،صرفاً تصادفی است».
جاناتان متوجه صورت متورم و پف آلود زن شد .بینی لکه دار و سرخ
رنگ تنها چیزی بود که یکنواختی رنگ چهرهاش را که همچون یک ابر خاکستری
رنگ بود میشکست .بوی نفسش میتوانست انسان را هالک کند.
جاناتان گفت« :ولی اگر یک بیماری آن نوع درمان را انتخاب کند چی؟
باالخره زندگی آدم مال کیست؟»
زن گفت« :دقیقاً» جاناتان موضوع جالبی را مطرح کرده بود .زن را از
کتارهها کنار کشید .بازوان کلفتش را جلوی سینهاش روی هم انداخت و یک
دستش را زیر زنخش برد .در حالیکه با حرارت صحبت میکرد گفت« :بله،
زندگی آدم مال کیست؟ بعضی مریضهای خودخواه فکر میکنند جان شان مال
خودشان است! فراموش میکنند که هر زندگیای به همه تعلق دارد .همه ما از یک
رشته پیوسته ،از اجداد به اخالف ،همه به یک کلّیت عظیم تعلق داریم .به خاطر خیر

و صالح جامعه ،حرفهیی های آموزش دیده باید بیماران را از صالحدید شخصی
نادرست محافظت کنند .فکرش را بکنید! بعضی بیماران میخواهند خودشان را
بکشند! صالحیت ما برای این تصمیم که با آنها کی و چگونه رفتار شود خیلی
بیشتر از آنهاست».
لحظهای مکث کرد که فکر کند و بعد ادامه داد :عالوه بر این شورای
بزرگان همه صورتحسابهای طبی در این جزیره را به طور سخاوتمندانه ای
پرداخت میکند .کارگرهای سالم و قوی در صف دریافت هزینههای درمانی
ایستاده میشوند و نظر به تشخیص شورا در مورد توانایی شان برای شان تقدم داده
میشود بیماران در صف انتظار ایستاده میشوند و بنابر تشخیص ما در باره احتیاج
شان برای شان تقدم داده میشود .این دو وصف باید یک روزی با هم همخوانی
داشته باشند .به این ترتیب ما نمیتوانیم اجازه بدهیم بیماران با پول مالیات مردم هر
کاری دل شان میخواهد بکنند و اشتباهات گران قیمتی را مرتکب شوند .نالهای
از درد در سراسر اتاق طنین انداخت و خون بیشتری در لگنی که روی زمین بود
ریخت .داکتران دستوراتی را به یکدیگر منتقل کردند .وسایل و پنبة بیشتری به
جراح دادند .نگاه نگران و ابر آلودی چهره زن را فرا گرفت و همینطور که در
کنار جاناتان ایستاده بود گفت« :من درد بیمار را حس میکنم».
جاناتان پرسید« :شما به چه ترتیبی جواز میگیرید که بتوانید این تصمیمهای
مرگ و زندگی را برای مردم بگیرید؟»
«سالها و سالها مقدمات و آمادگی میخواهد .آدم باید تحصیالت
رسمی طبی داشته باشد و از عهده امتحانات زیادی بر بیاید .با اجازه دادن دوستان
ما در شورای بزرگان ما یکی از دو دانشکده طبی در کورامپو را تعطیل کردیم
که بتوانیم استانداردهای تجویز شده و رسمی را در سطح عالی نگهداریم .این
استانداردها ولی از طریق پژوهش های علمی و سنتهای تقدیس یافته به دست
آمده اند  .نظام خیراندیش حفاظتی داکتران رسمی این مجوزها را صادر میکند و
درآمدی مناسب با شأن داکتران در اجتماع را برای شان تضمین میکند».
جاناتان پرسید« :درآمد باال؟»
«دیگر وقت تمام است ».زن نگاهی توأم با بیصبری به جاناتان انداخت
و او را به طرف دروازه خروجی راهمنایی کرد ولی جاناتان دست از پرسش
برنداشت« :از کجا میدانید کدام داکتر خوب است و کدام داکتر بد؟»
«ما فرصت انتخاب بیفایده و بیمورد را به حداقل رساندهایم .چیزی به
عنوان داکتر بد وجود ندارد .داکتر هایی که مجوز طبابت دارند همه به طور مساوی
واجد صالحیت استند .البته شایعاتی وجود دارد ــ ما نمیتوانیم جلوی شایعات را
در باره خوب و بد بگیریم .ولی گزارشاتی که مامورین کنتُرل برای ما میدهند
حاکی از این است که این شایعات همگی بیاساس است ».با گفتن این حرف ،مثل
برق جاناتان را از دروازه عقبی بیرون کرد و دروازه را از پشت محکم کرد.
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درحال حاضر آنچه از آن من میباشد وجودم است ،حد اقل همیشه متوجه آن میباشم .اگر کدام کار ضرر بار
را از طریق جانم تجربه کنم خودم رنجش را خواهم کشید ،نه دولت.
مارک تواین ()1835-1910

جاناتان به محض خارج شدن از ساختمان نزدیک بود که پا روی پشك
که با یک موش مرده در مقابل دروازه خروجی انتظار میکشید بگذارد .جاناتان
نگاهی به موش مرده و تهوع آور انداخت و گفت« :حدس میزنم که این را از
کجا گرفتید ،پشك ،ولی نه ،خیلی متشکرم ».پشک زرد ،بی اعتنا به اینکه جاناتان
از پذیرفتن لقمه آبدار و لذیذ امتناع کرده است ،گوش پاره خوردهاش را خاراند.

این به مراتب به خیر آنها بود که به جای خود برای خواستهای دیگران دست
به معامله میزدند.
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در آن طرف سرک ،جاناتان متوجه زنی شد که آرایشی غلیظ کرده بود
و لباس تنگی به رنگ سرخ تیز به تن داشت .مردی از کنارش گذشت زن لبخند
زد و سعی کرد با او وارد مذاکره شود .حالش حالت گدایی و التماس نداشت .نه،
به نظر جاناتان رسید که سعی داشت چیزی به مرد بفروشد .وقتی تالشش نزدیک
موفقیت نشد بالدرنگ برگشت تا مشتری دیگری را بیابد .جاناتان با خود فکر کرد
که آیا پانزی این زن جلف را نیز یک گنجینه ملی قلمداد میکند.
سپس جاناتان زن دیگری را دید که به طرز وقیحی لباس پوشیده بود و
به طرفش میآمد .او لبسرین تیزی بر لبان و یک بلوز کوتاه سیاه به تن داشت که
چاک سینهاش را نمایان میساخت .بخشی از رانهایش از زیر دامن کوتاهاش پیدا
بود و از زانوانش معلوم بود که هرگز روی زانو راه نرفته است .وقتی ایستاد و با
وقاحت در چشمان جاناتان نگاه کرد ،نفس جاناتان بند آمد .زن خواست شروع
به حرف زدن کند که یک واگون پولیس از کنج کوچه پیچید و در میان دو زن
توقف کرد.
چند مرد سیاه پوش بیرون شدند و هر دو زن را گرفتند و در حالیکه
آنها را کشان کشان به طرف واگون میبردند ،نگاه های وقاحت آمیزی به آنها
میکردند و آنها را میچالندند و نیشگون میگرفتند و زنها هم چیغ میکشیدند
و لگد میپراندند .قبل از آن که جاناتان فرصت اعتراض کردن بیابد ،درب واگون
محکم بهم خورد و بسته شد و واگون به راه افتاد .یکی ار مأمورین که به جا مانده بود
دفتر کوچک سیاه رنگی را از جیبش درآورد و مشغول یادداشت کردن در آن شد.
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جاناتان پیش رفت و گفت« :ببخشید آقا ،من میخواهم یک سرقت را
گزارش کنم».
افسر پولیس بدون اینکه حتی سرش را هم از دفتر یادداشتش باال آورد
پاسخ داد« :مربوط به ریاست من نمیشود ».جاناتان نطقش خاموش شد .نگاهی به
اسم افسر که در زیر نشانش بود انداخت و پرسید« :ریاست شما مربوط چه کاری
است ،جناب ا ِ استوارت؟» موضوعات غیر اخالقی ،افسر پاسخ داد.
«معذرت میخواهم؟»
«ریاست غیر اخالقی یا منکرات .ریاست ما کارش رسیدگی به رفتار غیر
اخالقی است».
«خب سرقت هم یک کار غیر اخالقی است ».چون پاسخی به حرفش
نشنید ،جاناتان پرسید« :آن زنها برای چی بازداشت شدند؟»
افسر استوارت باالخره سرش را از یادداشتهایش باال آورد و نگاه
حیرت زده جاناتان را دید و گفت» :از طرز لباس پوشیدن شان نفهمیدی؟ آنها در
مقابل پول نقد ،لذایذ جنسی به مردها ارائه میدهند .اگر به جای پول نقد با آنها
مبادلة کاال به کاال میکردند خیلی بهتر بود».
جاناتان که اینک دیگر مشکل خودش را فراموش کرده و سخت راجع
به آن زنان کنجکاو شده بود.
پرسید« :مبادله کاال به کاال؟ منظور تان از مبادله کاال به کاال چیست؟»
افسر در حالیکه هر کلمه را با تأکید ادا میکرد گفت« :منظورم این است
که به جای اینکه پول نقد دریافت کنند و از طرف پذیرایی کنند باید از طرف
میخواستند که به غذای شب و مشروب ،رقص و مث ً
ال یک تکت تئاتر یا سینما
مهمان شان کند و در واقع او هم از آنها پذیرایی کند .در آن صورت هم برای
رستورانتها و تئاترها خوب بود و هیچ مشکل قانونی هم نداشت»
این حرف ،جاناتان را حتی بیشتر گیج کرد .پرسید« :پس برای لذائذ
جنسی هیچ وقت نباید پول نقد به کار برود؟»
«البته استثنا وجود دارد .مث ً
ال اگر امور جنسی برای فلمبرداری ،نمایش
فیلمها برای مردم صورت بگیرد ،میشود برایش پول نقد داد چون آن وقت دیگر
ماجرا یک رویداد عمومی است نه یک معامله شخصی و بنابر این مجاز است .و
کسانی هم که در آن شرکت میکنند ممکن است ستارههای مشهور شوند وثروت
کالنی را هم از طریق بازار فروش به چنگ بیاورند».
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جاناتان گفت« :به این ترتیب ،رد و بدل کردن پول نقد برای امور جنسی
خصوصی و شخصی غیر اخالقی است؟»
«در آن مورد هم استثنا وجود دارد مخصوصاً وقتیکه زن لباسهای بهتری
از آن کثافتهای روی سرکها بپوشد ».افسر استوارت با انزجار گفت و ادامه داد:
«روابط کوتاه مث ً
ال برای یک ساعت یا یک شب غیر قانونی است؛ ولی برای روابط
دایمی یا عمومی میشود از پول نقد استفاده کرد .در حقیقت خیلی از پدران و
مادران گاهی اطفال شان را به بر قرار کردن چنین روابطی تشویق میکنند .طبقه
اشراف اغلب به خاطر چنین رفتاری مورد تمجید قرار گرفته اند .اگر صحیح انجام
بگیرد ،این نوع قرار دادها وسیله قانونی و خوبی برای بهبود بخشیدن به موفقیت و
امنیت اجتماعی است».

افسر یادداشتها را تمام کرد و بعد دست به داخل بکسی برد و یک
سنگوناستیک و مقداری میخ از آن بیرون آورد و گفت« :میشود بیاید اینجا به من
کمک کنید؟»

«البته ».جاناتان با ناراحتی پاسخ داد هنوز ذهنش درگیر این استانداردهای
عجیب و غریب اخالقی بود.
افسر برگشت و به طرف مغازهای در آن نزدیکی رفت .چند تکه تخته
را که کنار پیاده رو افتاده بود برداشت و به جاناتان اشاره کرد «بیا ،آن طرف این
تخته را نگهدار .باید دروازه و کلکین این مغازه را تخته بگیرم».
«چرا باید تخته بگیرید؟»

«این مغازه تعطیل شده ».در حالیکه میخها را در دهانش گذاشته بود با
دهان نیمه بسته حرف میزد« :صاحبش را به خاطر فروش تصاویر مبتذل محکوم
کردند و فرستادنش باغ وحش».
جاناتان با سادگی پرسید« :تصویر مبتذل دیگر چیست؟»
«تصویر مبتذل یک عمل شنیع و زشت است».
«صاحب مغازه آن عمل را انجام داده است؟»
«نه ،او فقط عکس هایش را میفروخت».
همینطور که مرد تخته را روی دروازه میکوبید جاناتان در این باره فکر
میکرد .بعد پرسید« :پس ،فروختن تصاویر یک عمل شنیع و زشت شخص را مثل
اینکه خود عمل را انجام داده باشد محکوم میکند؟»
افسر قدری مکث کرد و بعد گفت« :خب ،به نحوی بله .کسانیکه
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اینگونه تصاویر را میفروشند به پخش کردن اینگونه اعمال کمک میکنند .مردم
خیلی تأثیر پذیر اند ،میدانید؟»
جاناتان با کف دستش به پیشانیش زد و گفت« :حاال فهمیدم! این یک
دفتر روزنامه بوده .شما مدیر روزنامه را به خاطر چاپ و پخش کردن عکسهای
جنگ و کشتار بازداشت کردهاید! ولی آیا روزنامهها به خاطر اینکه این تصاویر
را چاپ میکنند و میفروشند به پخش کردن جنگ و کشتار کمک میکنند؟»
«اوه ،نه .آخ!» افسر فریاد کشید و در حالیکه شصت دستش را از درد
تکان میداد یک سری فحشهای رکیک نیز از دهانش بیرون آمد .به جای میخ،
اشتباهاً روی شصتش کوبیده بود .در حالیکه خودش را جمع کرد ،نگاهی به
اطراف انداخت که مبادا کسی فحش دادن او را شنیده باشد .بعد ابزارش را به
دست گرفت و در حالیکه دوباره مشغول کار میشد گفت« :مبتذل یعنی اعمال
جنسی ـــ که فقط آدم های هوس باز و فاسد مرتکب میشوند .آدمهای درست و
حسابی چنین اعمالی را تقبیح میکنند .در حالیکه جنگ و کشتار چیزی است که
هم آدمهای درست و حسابی و هم آدم های هوس باز ،همه ممکن است خودشان
دست به این کار بزنند و هم ممکن است که در بارهاش بنویسند و بخوانند .در واقع
گزارش تصویری این شکل وقایع ممکن است جوایز مطبوعاتی هم در برداشته
باشد».
به محض اینکه آخرین تخته در جایش محکم شد ،افسر استوارت
ابزارش را برداشت و رفت .جاناتان نگاهی به پشکش انداخت و گفت« :آنقدر
درگیر مسایل غیر اخالقی است که حوصله ندارد در مورد یک سرقت به من
کمک کند».
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این یک حسادت غیرعادالنه و غیر معقول خواهد بود که یک فرد را از حقوق طبیعیاش محروم سازیم تنها با
یک فرضیهای که شاید او از حقوقش سوء استفاده کند.
الیور کرومول ()1599-1658

در زمانیکه جاناتان در فکر بود که به کجا برود ،زن قدکوتاه که به طرز
بیبندوبار لباس پوشیده بود با احتیاط به او نزدیک شد .موهای چرب و ژولیده زن
حالش را بهم زد و بوی بدنش مانند بوی مردابی گندیده بود .پشك پا به فرار گذاشت.
زن با حالت دزدکی ،پچ پچ کنان گفت« :پیست! میخواهید حالت خوب شود؟»
جاناتان با حالت انزجار ،خودش را جمع کرد .زن با صداییکه به زور درمیآمد
تکرار کرد« :میخواهید حالت خوب شود؟ با توصیفی که افسر پولیس از رفتار غیر
اخالقی کرده بود ،جاناتان نمیدانست چه بگوید .ولی با خود فکر کرد که این زن با
آن ریخت و قیافة زننده نمیتواند فروشنده لذایذ جنسی باشد .بنابراین جاناتان که بچه
ای درستکار و باشعور بود صادقانه گفت :مگر کسی هم هست که بخواهد حالش بد
شود؟»
زن در حالیکه بازوی او را محکم میگرفت گفت« :بیا برویم ».او را از
یک پس کوچه و سپس از یک ورودی تنگ و تاریک به داخل ُبرد .جاناتان که
ماجرای سرقت به یادش افتاد سعی کرد از پیش رفتن امتناع کند و در تمام مدت
جلوی بینیاش را گرفته بود که بوی گند زن به مشامش نرسد .پیش از آن که بتواند
برگردد ،زن دروازه را بست و قفل کرد .به جاناتان اشاره کرد که سر میز بنشیند.
سپس از بکسش جعبهیی را بیرون آورد که پر از سگرتهای ضخیم بود .یکی از
آنها را انتخاب کرد ،انتهایش را توته کرد ،انتهای دیگرش را با گوگرد روشن کرد
و یک دود عمیق و ارضا کننده از آن کشید.
جاناتان با ناراحتی خود را جابه جا کرد و پرسید :چی میخواهید؟»
زن توده عظیمی از دود را بیرون داد و با صدای گرفته پرسید« :اهل مری
بری یا خوشحال کننده هستید؟»
«مری بری یا خوشحال کننده دیگر چیست؟» جاناتان پرسید.
چشمان زن با ناباوری باریک شد ،پرسید« :یعنی شما نمیدانید خوشحال
کننده چیست؟ مری بری؟»
جاناتان گفت« :نه ».و در حین برخاستن از چوکیش گفت« :من نمیدانم
خوشحال کننده چیست و نه مری بری و عالقهای هم ندارم بدانم ،ممنونم».
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زن آمرانه به او گفت که سر جایش بنشیند و او هم با بیمیلی نشست .بعد
از دود زدن به سگرت ،سراپای جاناتان را به دقت برانداز کرد و گفت« :ببینم ،شما از
اینجا نیستید ،درست است؟»
جاناتان مکث کرد ،نگران که زن حدس زده باشد که او یک شخص تازه
وارد شده جدید است .ولی پیش از آن که بتواند پاسخی بدهد ،زن برگشت و داد زد:
«یک بیشخصیت گرفتیم! بیا بیرون ،دوبی».
یک دروازه مخفی در پشت آیینهای بلند باز شد و افسر پولیس با یونیفورم
به داخل آمد .دستش را به طرف جاناتان دراز کرد و گفت« :خوشحالم .من دوبی
هستم و این هم همکار من ،مری جین از این که مزاحم شما شدیم ما را ببخشید؛ ولی
ما مامور مخفی هستیم برای کشف عوامل و معامالت مری بری یا خوشحال کننده».
بعد خطاب به همکارش ،مری جین گفت« :من خیلی گرسنه استم .اق ً
ال
بگذار این مزاحمتی را که برای این جوان ایجاد کردیم با یک مقدار شیرینی و میوه
جبران کنیم».
آنها به سر قفسههایی که در اتاق بود رفتند و شروع کردند به بیرون کشیدن
جعبهها ،بستهها ،بوتلهای نوشیدنی و بوتلهای شیشهیی در اندازهها و اشکال مختلف.
خوراکی! جاناتان نفس راحت کشید و با دیدن خوراکیها دهانش آب افتاد .آن دو
شروع کردند به خوردن خوراکیهایی که روی میز چیده شده بود :انواع کیک و
شیرینی ،نان تازه ،مسکه و مربا ،ورقههای پنیر ،شکالت و سایر خوراکیهای خوش
مزه .دوبی تکهای از کیک برداشت و با دست مقدار زیادی مسکه و مربا روی آن
گذاشت .همینطور که میخورد و دهانش پر بود با دست به خوراکیهای روی
میز اشاره کرد و خطاب به جاناتان گفت« :نوش جان کن ،جوان ».و بعد لقمهاش را
فرو داد و گفت« :تیم مبارزه با مری بری از غذا خوردن در کافه سیاسی معاف اند،
درست است مری جین؟» مری جین هم که کومههای چاقش از خوراکی پر بود،
فقط توانست سرش را به عالمت تصدیق تکان دهد.
جاناتان توتة نان و قدری مربا برداشت و با اشتها مشغول خوردن شد و وقتی
دهانش خالی شد پرسید« :این مری بری چیست؟»
مری جین یک گیالس قهوه برای خودش ریخت و سه قاشق پر شکر در
آن افزود کرد .هنگامیکه مقداری قیماق را در گیالسش افزود میکرد گفت« :شما
واقعاً نمیدانید؟ خب مری بری یا خوشحال کننده یک گیاه غیر قانونی است .اگر
شما گول میخوردید و سعی میکردید از من بخرید ،حاال در باغ وحش بودید ،برای
مدت ده یا شاید بیست سال».
جاناتان طوری نفسش را باال کشید که صدایش از آن طرف اتاق شنیده
میشد .باغ وحش از بیخ گوشش رد شده بود! مری جین و دوبی به یکدیگر نگاه
کردند و خندیدند.

جاناتان پرسید« :حاال این مری بری مگر چیکار میکند؟ آیا آدم را مریض
میکند؟ یا خشن میکند یا چی؟»
«از آن بدتر ».دوبی در حالیکه مربا و مسکه را با آستین از لب و رویش
پاک میکرد گفت« :آدم را خوش و بیخیال میکند .آدم همینطور بیخیال میشیند
و میرود در رویا».
«کثافت است ».مری جین که سگرت را روشن کرده بود گفت و سگرت
را به دوبی داد .بعد در حالی که چند الیه پنیر خامهيي روی تکهای کیک مسکهیی
میگذاشت اضافه کرد« :یک شکلی فرار از واقعیت است».
دوبی کمربند اسلحهاش را کمی شل کرد و دهانش را دوباره با کیک
و بسکیت پر کرد و گفت« :بله ،جوانهای این زمانه هیچ مسؤولیت پذیر نیستند».
جاناتان هرگز در عمرش کسی را ندیده بود که تا این حد دهانش را با خوراکی پر
کند .دوبی با دهان پر ادامه داد« :بنابراین وقتی به عنوان یک نوع فرار ،روی میآورند
به مری بری ما دوباره میگردانیم شان به واقعیت .دستگیرشان میکنیم و میندازیم
شان پشت میلهها».
جاناتان با احتیاط جعبه دستمال کاغذی را به طرف دوبی گرفت و پرسید:
«آیا پشت میلهها برای شان بهتر است؟»
«البته که بهتر است ».مری جین پاسخ داد و سپس از دوبی پرسید« :یک
گیالس ویسکی میخواهی ،دوبی؟» دوبی چشمانش باز شد و گیالس چربش را
به طرف مری جین دراز کرد .مری جین هم آن را با مایع قهوهيي رنگ که از یک
جک بدون لیبل و یا نوشته ریخته میشد پر کرد و بعد دوباره به سوال اصلی جاناتان
برگشت و گفت« :آخر میدانید مری بری اعتیاد آور است».
«منظور تان چیست؟»
«منظورم اینست که آدم دلش میخواهد که همیشه بیشتر داشته باشد.
احساس میکند که اگر نباشد ،نمیتواند به زندگیش ادامه بدهد».
جاناتان قدری در این باره فکر کرد و گفت« :مث ً
ال مثل غذا؟» ولی صدایش
از البالی صدای باد گلویی که از گلوی دوبی بیرون شد به زحمت شنیده میشد.
دوبی با احساس رضایت یک خنده نخودی کرد و در حالیکه دود عمیقی
به سگرتش میزد ،یک گیالس دیگر مشروب برای خودش ریخت و گفت« :نه ،نه
مری بری هیچ ارزش غذایی ندارد و حتا ممکن است برای آدم مضر هم باشد .آن
سگرتدانی را برای من بده ،مری جین ،ممکن است؟»
و مری جین هم همینطور که قهوهاش را با یک مقداری شکر بلند میکرد
و مینوشید اضافه کرد« :و چون برای سالمتی مضر است ،ما همه مجبور میشویم پول
معالجه این بدبختهای در به در را بدهیم حاال هر چقدر هم که رفتار و عادات شان
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زشت باشد .بنابراین کسانیکه بی هیچ کنترولی از این مری بری استفاده میکنند یک
بار سنگینی هستند بر گردههای همه ما».
جاناتان بدون فکر گفت« :اگر یکی به خودش ضرر میزند ،چرا دیگران
باید بار حماقت شان را بکشند؟»
دوبی که اینک سرش کمی گرم شده بود گفت« :چون این تنها کار انسانی
است که میشود کرد ».ضمن حرف زدن دستهایش با هر فکری که به سرش
میآمد به این طرف و آن طرف تکان میخورد« .ما هم مسایل انسانی را حل میکنیم.
میدانید ،شورای بزرگان برای این مسایل خیلی خرج میکند ،مث ً
ال معاشات ما و
نگهداری باغهای وحش بزرگ را فراموش نکنید پارسال شورای بزرگان مجبور شد
خیلی به تنباکو کاران و تولید کنندگان شکر کمک کند که از مشکالت دربیایند.
خوراک مردم شوخی نیست ،میدانید؟ و از راه مالیات است که میتوانند این کارها
و خیلی کارهای دیگری را انجام بدهند .مث ً
ال باید به مریض ما رسیدگی کنند و این
یک کار درست و انسانی است .آن ویسکی را اینطرف کن ،مری جین».
مری جین جک ویسکی را به او داد و سرش را به عالمت تایید تکان داد.
بعد سگرت تازهای را از جعبه برداشت و با آتش سگرت قبلی روشن کرد .دوبی
فکرش گرم شده بود« .ما باید به همه کمک کنیم .باید کارهای همه را کنترول کنیم
تا بتوانیم کمک شان کنیم».
جاناتان پرسید« :ما؟»
«اِیک!» دوبی آروغ دیگری زد و گفت« :می بخشید!» یک بوتل شیشهیی
را از جیب پیراهنش در آورد و گفت« :وقتی میگویم ما ،منظورم من و تو به طور
شخصی نیست .منظورم این است که بزرگان برای ما تعین میکنند که رفتار خوب
چیست و چه کسانی باید تاوان رفتار شان را پس بدهند .در واقع هزینه کردن برای
اصالح رفتار بد خودش رفتار خوب است .نمیدانم توانستم منظورم را برسانم ،مری
جین؟ به هر حال بزرگان در این شکل تصامیم مثل بقیه ما اشتباه نمیکنند ».دوبی
حرفش را قطع کرد تا دو قرص کوچک سرخ رنگی را که از شیشه بیرون آورده بود
بخورد .دیگر کلماتش قطع میشد« :چقدر عجیبم ،منظورم چقدر عجیب است که
هر وقت میخواهم راجع به آنها حرف بزنم میگویم ما .مری جین ،یکی دو تا از
اینها میخواهی که اعصابت را آرام کند؟»
مری جین با عشوه و ناز جواب داد« :متشکرم .ولی نه .خیلی ممنون .و جعبه
فلزی ظریفی را به طرف او انداخت و گفت« :آرام بخشهای صورتی قشنگ من خیلی
سریعتر اثر میکند .من روزم را نمیتوانم بدون قهوه و یکی از این ها شروع کنم .بگیر
یکیش را امتحان کن اگر میخواهی ،این جدیدترین داروی تجویز شده است».
جاناتان سیاستمدارانی را که تا آن وقت دیده بود در مغزش میآورد .پرسید:
«آیا بزرگان شورا آنقدر خردمند هستند که رفتار درست را به مردم نشان بدهند؟»

دوبی به هنگام برخاستن از چوکی تعادلش را قدری از دست داد و
پرخاشگرانه گفت« :یک نفر باید نشان بدهد!»
یک پیک دیگر ویسکی نوشید که با آن لقمه کیک و قرصهای صورتی
رنگی را که در دهان داشت فرو برد .سپس با همان حالت پرخاش به جاناتان خیره شد
و گفت« :اگر مردم درست رفتار نکنند ،کثافتها را میندازیم شان در باغ وحش و
آنجا مسؤولیت یادشان میدهیم!» بعد از جاناتان و مری جین خواست که در نوشیدن
یک گیالس ویسکی او را همراهی کنند.
جاناتان گفت« :نه ،متشکرم ».و بعد پرسید« :منظورتان از مسؤولیت چیست؟»
مری جین گیالس قهوهاش را برداشت و پیش از آن که شکر و قیماق به آن اضافه کند
قدری ویسکی در آن ریخت و گفت« :خب من نمیتوانم .دوبی تو توضیح بده».
دوبی که دوباره نشسته بود یک دود از سگرتش زد و گفت« :هوم ،دارم
فکر میکنم ».چوکیش را روی دو پایه عقب برد و ممکن بود به نظر برسد که کام ً
ال
هوشیار و در حال فکر کردن است ،فقط کم مانده بود که تعادلش را به کلی از
دست بدهد .هر طور بود خودش را حفظ کرد و گفت« :مسؤولیت به گمانم؛ یعنی
قبول کردن پیش آمدها .یعنی پیامدهای اعمالت ،اعمال خودت .بله ،همین است! این
تنها راه  ...راه رشد کردن است ،میدانید ،منظورم عاقل شدن است ».دود در اطراف
دوبی غلیظتر و متراکمتر میشد چرا که هر چه بیشتر سعی میکرد که به عمق معنای
مسؤولیت پیببرد ،تندتر و عمیقتر سگرتش را دود میکشید.
«نه ،نه» مری جین صحبت او را قطع کرد و گفت« :این خیلی خودخواهی
است .مسئوولیت یعنی که دیگران را به دست بگیری ،میدانی ــــ وقتی نمیگذاری
به خودشان آسیب برسانند ،وقتی از شان در مقابل خودشان حفاظت میکنید».
جاناتان پرسید« :کدام یکی بیشتر خود خواهی است؟ این که هوای خودت
را داشته باشی یا اینکه دیگران را به دست بگیری؟»
«فقط یک راه دارد که آدم از این قضیه سر در بیآورد »،دوبی اعالم کرد
و از جا برخاست به طوری که چوکی افتاد و به زمین خورد .خطاب به مری جین
گفت« :بیا ببریمش نزد مفتش اعظم .اگر یک نفر بتواند مسؤولیت را تعریف کند،
همان است!»
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زبان سیاسی چنان طراحی شده است ،که دروغ حقیقت جلوه داده شود و قتل نمودن قابل احترام ،و ظاهر جامد
به باد خالص داده شود.
جورج اورول ()1903-1950

سایهها در ناوقت بعد از ظهر بلند شده بودند .جاناتان و دو نفر همراهش
یعنی مری جین و دوبی از کوچهای بیرون آمدند .جایی در سرک ،همینطور که
به پارک پرچمنی وارد میشدند ،پشك مجددا ً به آنها ملحق شد .مردم از هر سو
به پارک میآمدند ،بعضی با پا و بعضی روی زانو ،و در اطراف تپهای که در مرکز
پارک قرار داشت گرد میآمدند.
«خوب شد ».مری جین گفت« :به موقع آمدیم .چشم بهم بزنید اینجا
پر میشود از جمعیت ،که میآیند تا حقیقت را از دهن استاد اعظم بشنوند .به
همه سواالت تان پاسخ داده میشود ».روی برآمدگی کوچکی پوشیده از چمن
نشستند.

دوبی که در غذا و ویسکی زیاده روی کرده بود به پشت افتاد و بیهوش
شد .مری جین خاموش ماند .خانوادهها در زیر درختان جا گرفتند و همه به انتظار
نشستند.
جاناتان شنید که مردی پشت سرش گفت« :چه عالی! من امروز انتظار
مفتش اعظم را نداشتم ».دوستش گفت« :هیچکس انتظار مفتش اعظم را که
عناصر اصلی»...
در آن لحظه مرد بلند قامت با یک چپن ،که سرا پا سیاه پوشیده بود به
سرعت به وسط جمعیت رفت .نگاهاش آرام آرام چهره کسانی را که به او خیره
شده بودند در برگرفت .زمزمه جمعیت قطع شد و همه خاموش شدند.

صدای سنگین مرد به نظر میرسید که از قعر زمین برخواسته و در اعماق
وجود جاناتان نفوذ میکرد« :صلح یعنی جنگ! حکمت و دانایی یعنی نادانی!
آزادی یعنی بردگی!»
صلح جنگ است! خرد ،جهل است! آزادی برده داری است!

جاناتان به اطراف ،به چهرههای سحر شده مردم نگاه کرد .مفتش اعظم مردم
را سحر کرده بود .جاناتان یک باره پرسید« :چرا میگویید آزادی بردگی است؟»
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مری جین که از جسارت جاناتان متعجب شده بود زیر لب او را مالمت
کرد« :من گفته بودم که جوابهای سواالتات را میفهمی ـــ نگفته بودم که
میتوانی ازش سوال کنی».
مفتش اعظم نگاه نافذی به پرسشگرش انداخت .هیچکس قب ً
ال جرأت
رویارویی با او را نکرده بود .در تمام پارک تنها صدای مالیم نسیم در میان شاخ و
برگها بود .آن گاه مفتش اعظم نیمی خطاب به جاناتان و نیمی به جمعیت غرید:
«آزادی سهمگین ترین وزن هاست که انسان ممکن است بر گردهاش تحمل کند».
در حالیکه با تمام توان نعره میکشید ،دستانش را باالی سرش برد و بازوهایش
را روی هم گرفت« :آزادی سنگین ترین زنجیر هاست!»
جاناتان که احساس یک فرد خارجی را داشت که اهمیت نمیدهد که
دیگران دربارهاش چه فکر میکنند ،با تاکید پرسید« :چرا؟»

مفتش اعظم مستقیماً به جلوی جاناتان رفت و با وقار و سنگینی گفت:
«آزادی وزنهای خطیر بر دوش انسان است چرا که استفاده از قوه عقالیی را
طلب میکند ».با نعرهای از درد و وحشت به مردم هشدار داد« :اراده آزاد ،شما را
در قبال اعمال تان به طور مطلق مسؤول میکند!» جمعیت با شنیدن این کلمات به
خود لرزید؛ بعضی از ترس گوشهایشان را با دست گرفتند.
جاناتان با صدای استوار و رسا پرسید« :منظورتان از مسؤول چیست؟»

مفتش گامی به عقب برداشت ،و چهرهاش با وضعیتی از مهربانی نرم شد.
روی زمین خم شد و علف کوچکی را که نزدیک پایش بود از جا کند« .برادران
و خواهران عزیزم ،شما ممکن است به درک خطراتی که من دربارهاش صحبت
میکنم پینبرید .چشم هایتان را ببندید و به زندگی گیاه کوچک فکر کنید».
صدایش نرم شد و گوش حضار را نوازش داد.

همه به غیر از جاناتان چشم هایشان را محکم بستند و به تمرکز پرداختند.
مفتش اعظم شروع کرد به طریقی که جلب توجه شود تصویری را برای حضار
توصیف کرد« :این موجود کوچک چیزی نیست به جز یک بوته ضعیف که ریشه
در زمین دارد و سر از خاک بیرون آورده است .و مسؤول رفتارش نیست .همه
رفتارش برایش تعین شده است .آه ،سعادت یک بوته!»
«حاال عزیزان ،جانوری را در نظر بگیرید .موش کوچک و با نمکی که
یک در میان گیاهان به این طرف و آن طرف میدود تا لقمه غذایی بیابد .این
موجود کوچک پشمدار مسؤول اعمال و رفتارش نیست .آنچه را که موش انجام
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میدهد از قبل به وسیله طبیعت تعین شده است .جانور خوشبخت! نه گیاه و نه
حیوان از بار اراده رنج نمیبرند چرا که حق انتخاب ندارند .آنها هرگز مقصر
نیستند!»

عدهای درمیان جمعیت زمزمه کردند که« :بله ،مفتش اعظم ،بله صحیح
است .صحیح است».

سخنور نافذ و پر هیبت قد راست کرد ،ناگهان بلند قامتتر از قبل و
ادامه داد« :چشم هایتان را باز کنید و دور و برتان را بنگرید .یک موجود انسانی،
موجودی که تسلیم ارزشها و انتخاب فرصتهای بیشمار میشود ،من به شما
میگویم که میتواند اشتباه کند! ارزشهای اشتباه و انتخاب غلط میتواند به شما
و دیگران آسیب برساند».

حتا آگاهی از حق انتخاب موجب درد و رنج است .این درد و رنج همان
مسؤولیت است .مردم به خود لرزیدند و به همدیگر چپیدند .پسری که پهلوی
جاناتان نشسته بود ناگهان فریاد برآورد« :اوه ،خواهش میکنم استاد .چطوری
میتوانیم خودما را از این رنج نجات بدهیم؟»

شخصی دیگری ملتمسانه گفت« :برای ما بگویید چطور میتوانیم از این
بار وحشتناک خالص شویم؟»

«آسان نخواهد بود ».صدای استاد آنقدر آهسته بود که جاناتان ناچار شد
برای شنیدن کلماتش به جلو خم شود« .ولی ما با کمک هم میتوانیم بر این تهدید
وحشتناک فائق بیاییم به من اعتماد کنید .من به جای شما تصمیم میگیرم .به این
ترتیب شما از همه مسؤولیتها و گناهانی که آزادی به دنبال دارد مبرا خواهید
شد .من به عنوان تصمیم گیرنده ،تمام درد و زنج شما را بر دوش خودم میکشم».

مفتش اعظم سپس بازوانش را به هوا برد و فریاد زد« :حاال بروید همه
و همه .به تمام جادهها و کوچهها سر بکشید .دروازه هر خانهای را بکوبید و
همانگونه که به شما گفتهام رأی جمع کنید! من تصمیم گیرنده شما در شورای
بزرگان پیروز خواهم شد!»

مردم یک صدا هورا کشیدند .همه با هم برخاستند و در جهات مختلف
پخش شدند .از شوقی که برای اول رسیدن به جادهها را داشتند یکدیگر را تیله
میکردند و کنار میزدند .تنها جاناتان و مفتش اعظم به جا مانده بودند ـــ و دوبی
که روی چمنها خوابیده بود و به آرامی خرخر میکرد .جاناتان سر جایش نشسته
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بود و با نا باوری هجوم جنون آمیز مردم را نظاره میکرد ،بعد نگاهی به چهره مرد
سیاه پوش انداخت .مرد نگاه گذرا به او کرد گویی که مناظر دور دست را بنگرد.
جاناتان سکوت مرگبار را با یک سوال دیگر شکست« :در این که همه تصمیم
گیریها به شما واگذار شود چه فضیلتی وجود دارد؟»

«هیچ فضیلتی ».مفتش با نیشخندی تحقیر آمیز پاسخ داد« :فضیلت تنها
وقتی وجود دارد که آزادی انتخاب وجود داشته باشد .پیروان من آرامش و راحتی
را به فضیلت ترجیح میدهند .و اما طفلی مثل خودت که خیلی سوال میکنيد،
چی را ترجیح میدهید؟ بگذار انتخاب هایت را من برایت بکنم .آن وقت دیگر
سوال کردنت مهم نیست».
جاناتان ،بدون آن که کلمهای بگوید از پارک خالی از جمعیت خارج
شد .صدای خنده مفتش اعظم پشت سرش طنین انداخت.

165

قانون برای بازنده
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آزادی «آزادی فردی» جایزه است ،و مسوولیت هزینه آن.
دیک راندولف ()1936

جاناتان امیدوار بود که وقت دیدار با آلیسا فرا رسیده باشد .غالباً به او فکر
میکرد .عالوه بر این شایق بود که از تجربیاتش برای او تعریف کند .با این انتظارات،
گامش در پیاده رو سریعتر شد.
جاناتان همینطور که در راه برگشتن بود صدای فریاد و جنجال انبوهی از
مردم را شنید .در یک قطعه زمین خالی در آن طرف سرک از ساختمان های (الف،
ب و ج) میدان چهار گوش بنا نهاده بودند که دورش را طناب کشیده بودند و عدهای
مردم هیجان زده در اطراف آن ازدحام کرده و فریاد میکشیدند .متوجه شد که همه
افراد آن جمع کمربندهای بزرگ و یا گردن بندهای محافظتی داشتند.
در وسط میدان ،مردی با تمام توان فریاد میزد« :در این گوشه ـــ با وزن
یک صد و سی کیلوـــ کسی که پنج ماه است شکست را به خودش ندیده ،قهرمان
مسابقات بین المللی کارگران ـــ پلنگ وحشتناک ــــ کسی که همه چی را به روی
دیگر میکند یعنی کارل مارلو!» جمعیت سر و صدای بسیار به راه انداخت.
در خارج از میدان در یک طرف مردی که روی صورتش جای زخمی
وجود داشت سر یک میز لق نشسته و با مهارت تمام دستهای کاغذ و دستهای پول
را جا به جا و مرتب میکرد .مرد نگاهی به جاناتان انداخت و بی مقدمه گفت« :پول
بگذار ،پسر .فقط چند ثانیه مانده به روند بعدی».
پیر زنی با شور و حرارت جاناتان را با آرنجش کنار زد و مقداری پول روی
میز ریخت و گفت« :پنجاه تا بخاطر قهرمان ،زود باش!»
«چشم خانم »،تکت فروش گفت .تکتی را مهر زد ،آن را از دفترچه تکتها
در قسمت نقطه چین قطع کرد و به دست پیر زن داد.
داور رینگ عرض رینگ را طی کرد و اعالم کرد« :و در آن گوشه ،مبارزی
با دو صدو هفتاد کیلو عضله خالص ـــ خرد و خمیر کننده استخوانها ،سرپرست
سابق کشتی».
جاناتان به طرف مردی که سر میز بود برگشت و پرسید« :مشکلی پیش
آمده؟ قرار است دعوا شود؟»
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کارمندان با این نبرد چه میتوانند کنند؟
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مرد با پوزخند گفت« :البته که قرار است دعوا شود؛ ولی مشکلی در کار
نیست .هیچ وقت آنقدر عالی نبوده ».زنگ به صدا درآمد و مرد خطاب به جمعیت
اعالم کرد« :شرط بندی تمام است!» دو مبارز به جلو آمدند و شروع کردن به پراندن
مشت به طرف یکدیگر و در عین حال زدن به سر یکدیگر شان .منشی شرط بندی
به جاناتان دلداری داد و گفت« :گوش کن ،جوان .بیخودی خودت را ناراحت نکن.
هم برنده و هم بازنده هردوی شان با یک بقچه پول نقد میروند خانه».
یکی از مبارزان ناگهان به زمین افتاد .ضربه محکمی او را به زمین انداخته
بود .جمعیت از شور و هیجان فریاد میزدند و منشی شرط بندی تند تند پولها را
میشمرد و در جعبهای آهنی میگذاشت.
جاناتان پرسید« :هردوی شان برنده میشوند؟»
«پنجصد تا ششصد تا» مرد برای لحظهای از شمارش دست کشید و پاسخ
داد« :البته .این پر طرفدارترین مبارزه در جزیره است .گاهی بازنده بیشتر از برنده پول
گیرش میآید .هفتصد ...هشتصد »...چشمان جاناتان گرد شد« :یعنی هرکس میتواند
بازنده باشد و پولدار شود؟»
«هرکسی نه .اول باید شغل خوب داشته باشید .شغل خود را که از دست
دادید میتوانید با قهرمان مسابقه بدهید».
جاناتان گفت« :سر در نمیآورم .چرا آدم یک شغل خوب را از دست بدهد
که بیاید زیر مشتهای قهرمان کوبیده شود؟» صدای زنگ پایان یک روند دیگر را
اعالم کرد و جمعیت ساکت شد.
«نهصد تا هزار تا .همه داستان همین است ».مرد در حالیکه با دست روی
پولها میزد تا مرتب شود پرسید« :هیچ وقت تا حاال قانون بازنده را شنیدی؟» و سپس
توضیح داد« :این قانون همه چی را حل میکند .بازنده دیگر هیچ نگرانی راجع به
هیچی ندارد ـــ حقوق ماهانه ،خرج و مخارج داکتر و دوا ،هیچ چیزی».
جاناتان پرسید« :چطور؟»
«بعد از مبارزه ،بازنده دیگر هیچ وقت کار نمیکند و صاحب کارش پول
همه مواردش را میپردازد ».جاناتان از روی سر جمعیت برای خود یک راه کشید و
دید که یکی از مبارزان در یک گوشه روی تخت افتاده بود و شخص دیگری داشت
صورت او را با یک دستمال پاک میکرد .به سوالی که در سرش بود برگشت و
پرسید« :این مبارزه چه ربطی به صاحب کار دارد؟»
مرد پاسخ داد« :در واقع هیچی .کارگر ادعا میکند که سر کار صدمه دیده
و دیگر قادر به کار کردن نیست ،خب؟»
جاناتان که سخت میکوشید توضیحات او را دنبال کند گفت« :خیلی خب.
منظورتان این است که بازنده ممکن است دروغ بگوید برای این که پول بدون کار
گیرش بیاید.
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مرد چشمکی زد و گفت« :از این اتفاقها افتاده .اشتباه نکن همه کارگرها
هم اینطور نیستند که حاضر شوند به خاطر پول یا مفت دروغ بگویند .فقط میخواهم
بگویم که این قانون از آنهایی که حاضر میشوند این کار را بکنند حمایت میکند.
در نتیجه ما روز به روز تعداد مبارزهای ما بیشتر میشود .هرچی باشد ،ترتیب جذابی
است .در این چهل سال هم تا حاال نشده که دروغ یک نفر برمال شود».
جاناتان تازه متوجه شد که چرا همه تماشاچیان کمربندهای محافظتی و یا
گردن بند و پشت بند محافظتی بسته بودند .پرسید« :شورا در این باره کاری نمیکند؟»
مرد خندهای در گلو کرد و گفت« :آنها هوای مار را در همه چی دارند ـــ
ما هم عوضش موقع انتخابات هوای آنها را داریم».
کسی از میان جمعیت فریاد زد « :پولیس!» ده دوازده نفر بر روی زانوانشان
نشستند .منشی شرط بندی به سرعت دروازه جعبهای آهنی را بست ،میزش را جمع
کرد ،شروع کرد با بیتفاوتی به صدا زدن .جاناتان سر و آخر خیابان را نگاه کرد تا
اثری از پولیس ببیند .وقتی چشمش به افسر استوارت و پولیسهای دیگر افتاد که به
رینگ نزدیک میشدند ،پرسید« :موضوع چیست؟ آیا مبارزه غیر قانونی است؟»
استوارات با خونسردی پاسخ داد« :نه ،چرا غیر قانونی باشد؟ پولیسها هم
مثل آدم های دیگر از یک مبارزه خوب خوش شان میآید .قمار ،قمار بازی است
که غیر قانونی است .شورای بزرگان میگوید بازی هایی که اساسش با شانس است
غیر اخالقی اند ــــ البته غیر از جشنواره جلوههای ویژه که آنجا سهمی از درآمد برای
شورا میرود .و اما لیدی توئید ،خب او معتقد است که همه آدمها بهتر است شرط
بندی های شان را بگذارند فقط برای انتخابات».
درست در همین لحظه ،زنگ به صدا درآمد و مردم شروع کردند به تشویق
کردن .جاناتان احساس کرد که دستی به شانهاش خورد .برگشت .الیسا بود.
الیسا لبخند زنان پرسید« :پشکت کجاست؟»
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38
گروه دموکراسی
مردم ساالری چیزی بیش از حکومت دزدان نیست ،جایی که احتماالً پنجاه و یک فیصد مردم ،حقوق چهل و نو
درصد را سلب نمایند.
توماس جفرسون ()1743-1826

جاناتان فرصت پیدا نکرد که با آلیسای چاق سالم بدهد .یکی فریاد زد:
«خودشان استند! گروه دموکراسی! فرار کنید!»
کنید!»

یک طفل همچون برق از کنار جاناتان دوید و فریاد زد« :فرار کنید! فرار

رنگ از چهره آلیسا پرید و گفت« :باید از اینجا برویم ــــ زود باش!»
اولین کسانیکه گریختند پولیسها بودند .جمعیت از هر سو پخش شدند
ـــ بسیاری از آنها گردن بندهای محافظتی شان را باز کردند که راحتتر بدوند.
سه خانواده کامل با بچه هایشان در حالیکه زینه ساختمان (ب) را دو زینه را یکی
پایین میدویدند و سایلشان را از پنجرههای بالکنها پایین میانداختند که دوستان
شان در پایین زینهها آنها را بگیرند .هر آنچه را که میتوانستند جمع کردند و
گریختند .لحظاتی بعد ،سرک تقریباً خالی بود .کسانیکه به چشم میخوردند
کسانی بودند که به خاطر سن یا بارهای زیادشان و یا بچههایی که در بغل داشتند
آهستهتر میدویدند .ساختمانی درانتهای دیگر سرک یکباره شعله ور شد .جاناتان
که از وحشت خشکش زده بود بازوی آلیسا را گرفت و با تاکید پرسید« :چه خبر
شده؟ چرا همه اینطور وحشت کرده اند؟»
آلیسا که جاناتان را با خود میکشید فریاد زد« :بیا! گروه دموکراسی
است! باید از اینجا فرار کنیم ،بدو!»
«چرا؟»
«حال وقت سوال و جواب نیست ،بدو!» وقتی دید که جاناتان تکان
نمیخورد با وحشت فریاد زد« :بدو برویم وگرنه میگیرند ما را!»
«کی میگیرد؟»
«گروه دموکراسی! آنها هرکی را گیر بیاورند دستگیرش میکنند و
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آنها با هرکسیکه بر میخورند اول محاصرهاش میکنند و بعد تصمیم
میگیرند با آنها چه کنند.
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رأی گیری میکنند که همرایش چیکار کنند .حاال یا پولهایش را میگیرند ،یا
میندازن شان در یک قفس یا هر کار دیگر مگر اینکه حاضر شود به باند آنها
ملحق شود .هیچکس هم نمیتواند جلوشان را بگیرد!»
جاناتان سرش به دوران آمد .پس کجا بودند آن پولیسهای همه جا
حاضر؟ پرسید« :قانون نمیتواند ما را از شر این باند نجات بدهد؟»
آلیسا که سعی میکرد بازویش را از چنگ جاناتان رها کند گفت« :حاال
بدو بعدا ً حرف بزن!»
«میآیم ،تو جواب من را بده».
آلیسا از روی شانه او هراسان سرک را نگاه کرد ،آب دهانش را به زحمت
فرو برد و با عجله گفت« :وقتی بار اول به مردم حمله کردند پولیس جلب شان کرد
و به محاکمه معرفی شان کرد .اعضای باند ادعا کردند و گفتند همانطور که قانون
عمل میکند آنها هم طبق رأی اکثریت عمل میکنند .رأی اکثریت همه چیز را
تعین میکند ـــ اخالقیات ،وجهه قانونی ،خالصه همه چی را!»
جاناتان پرسید« :چی شد؟ محکوم شدن؟» اینک دیگر سرک به کلی
خالی شده بود.
«اگر محکوم شده بودن ما این طوری فرار میکردیم؟ نخیر ،هیأت قضات
سه به دو به نفع آنها رأی داد .به چه عنوانی؟ به عنوان حق الیزال اکثریت» .از آن
به بعد ،گروه هرکس یا هرکسانی را که زور شان برسد دنبال میکنند».
مقررات و قوانین و روشهای بی معنی جزیره سرانجام جاناتان را
سردرگم کرد .گفت« :آدم چطور میتواند در یک چنین جایی زندگی کند؟ باید
یک راهی وجود داشته باشد که آدم بتواند از خودش دفاع کند».
«بدون اسلحه آدم یا باید فرار کند یا به گروه دیگر که تعدادشان بیشتر
است ملحق شود».
جاناتان بازوی آلیسا را رها کرد و هر دو پا گذاشتن به فرار .همینطور
رفتند ،از پس کوچه ها ،از دروازهها و از چهارراهها و میادین .آلیسا شهر را مثل
کف دستش میشناخت.
دو به دو آنقدر دویدن تا از نفس افتادند .سر انجام در ورای سرکها
و خانهها ،از تپهای باال رفتند به این امید که جای امنی در باالی تپه گیر بیاورند.
آخرین اشعه خورشید در سمت غرب ناپدید شد و جاناتان دید که پایین ،در این
جا و آن جای شهر آتش به راه افتاده بود و صدای چیغ و فریاد گاه از دور به گوش
آنها میرسید.
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آلیسا نفس نفس زنان گفت« :من دیگر دورتر نمیتوانم بروم ».گیسوان
بلند خرمایی رنگش به طور درهم برهم روی شانههایش ریخته بود .در کنار
درختی نشست و تکیه داد تا نفس تازه کند و جاناتان هم خسته و درمانده در کنار
صخره ای نشست .آلیسا در حین فرار بیخیال کفشهایش را از دست داده بود و
پیراهنش هم پاره شده بود؛ ولی بیشتر نگران خانوادهاش بود .گفت« :نمیدانم به
سر خانوادهام چی آمده».
جاناتان نیز نگران زن و شوهر پیری بود که شب قبل آنقدر با مهربانی
از او پذیرایی کرده بودند ــــ و نواسه کوچکشان دیوی .در این دنیای عجیب
هرکسی درمانده و بیکس به نظر میرسید .گفت« :آلیسا ،حیف شما یک شورای
خوب ندارید که اوضاع را مرتب کند».
آلیسا به جاناتان نگاه کرد .بعد آمد کنار او نشست و گفت« :تو همه چی
را برعکس فهمیدی ».در حالیکه هنوز نفس نفس میزد به طرف ازدحام اشاره
کرد و گفت« :از وقتیکه آدم به یاد دارد ،انسانها همیشه یاد گرفتند که چیزی را
به زور از همدیگر بگیرند .فکر میکنید از کی یاد میگیرند؟»
جاناتان ابروانش را درهم کشید و گفت« :یعنی میگويید یک نفر یادشان
میدهد که علیه همدیگر زور به کار ببرند؟»
«اکثر ما در زندگی یک کسی را مُدل قرار میدهیم».
جاناتان گفت« :چرا شورای بزرگان جلوی زورگوییشان را نمیگیرد؟»
آلیسا با تاکید گفت« :شورا خودش همان زور است و این زور اغلب
اوقات بر علیه مردم به کار میرود به جای اینکه مردم را در مقابل زور محافظت
کند».
آلیسا متوجه نگاه بیارزش جاناتان شد .ظاهرا ً او کوچکترین ایدهای
نداشت که آلیسا راجع به چه چیز حرف میزد .انگشتش را درسینه جاناتان فرو
برد و گفت« :گوش کن وقتی شما چیزی از مال یک نفر دیگر را میخواهید به
چه شکل میخواهید آن را بگیرید؟»
جاناتان که هنوز ضرب دستش را که توسط سارق افگار شده بود احساس
میکرد پرسید« :یعنی بدون اسلحه؟»
«بله».
«خب ،میتوانم سعی کنم راضیش کنم».
«درست .و اگر راضی نشد».
«خب ،میتوانم با پول ازش خریداری کنم».

«بله ،این هم یک شکل راضی کردن است .دیگر از چه راهی؟»
«هوم .میروم به شورای بزرگان و از زور آنها کمک میخواهم».
آلیسا گفت« :دقیقاً .با زور دولت دیگر احتیاجی به راضی کردن مردم
نیست .اگر شورای بزرگان را بیاری طرف خودت ،حاال چه با رأی ،چه با رشوت،
آن وقت میتوانید دیگران را وادار کنید آن کاری را که میخواهید بکنند .حاال
اگر یک نفر دیگر پیدا شود که لقمة چربتری را به شورا نشان بدهد آن وقت او
میتواند شما را وادار کند آن کاری را که میخواهد بکنید .و برنده همیشه شورا
است».
جاناتان گفت« :ولی من همیشه خیال میکردم که دولت مردم را تشویق
به همکاری میکند».
آلیسا پاسخ داد« :اص ً
ال! وقتی زور است کی به همکاری احتیاج دارد؟ هر
کی قدرت داشته باشد میتواند هر چی را بخواهد به دست بیآورد ـــ و بقیه مجبور
اند همرایش بسازند .خیلی هم قانونی است ،فقطبازنده هایی که متقاعد نشده اند
تلخی و خصومت در دل شان باقی میماند».
آلیسا سپس توجه جاناتان را به آتش سوزیها در پایین معطوف کرد و
گفت« :فقط به آن آشوبهای پایین نگاه کن .جامعه به خاطر این تقالی مداوم
برای کسب قدرت تیکه و پاره میشود و از هم می پاشد .همه جای این جزیره آن
گروه هایی که آراء زیادی را از دست داده اند و بازنده شده اند نهایتاً به حالت
انفجار در میآیند».
جاناتان مدت مدیدی ساکت و خاموش ماند ،مات و مبهوت از این دو
روز درازی که از زمان طوفان دریا گذشته بود .وقتی باالخره برگشت و به آلیسا
نگاه کرد ،او به خواب عمیقی فرو رفته بود .جاناتان خیلی تحت تأثیر او قرار گرفته
بود .ـــ تحت تأثیر همه چیز او .همینطور که جای خود را در کنار صخره راحت
میکرد فکر کرد« :این ،زمین تا آسمان با آن فی بی سایمون ساده دل فرق دارد».
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الشخورها ،گداها ،کالهبردارها و سالطین
یک قتل ،یک فرد را بدکار و قاتل میسازد ،اما قتل میلیونها انسان یک قهرمان.
بی پی پرتئوس ()1731-1809

تو نمی توانی درست تصمیم بگیری چه کسی با ارزش است چون القاب و
واژهها تو را فریب میدهند.

صبح روز بعد ،اولین اشعه خورشید جاناتان را پیدا کرد .صدای خرخر
گربهیی را شنید .موشها خستگی خود را کشیدن ــــ و پنجههای خود را با کشیدن
در خاک تیز کردند .جاناتان چشمهایش را مالید و با بیحالی به اطراف نگاه کرد .به
غیر از یک مقدار دود ،شهر دوباره به نظر آرام میرسید .با احساس گرسنگی خیلی
زیاد جیبهایش را جستجو کرد و یکی دو توته نان را که باقی مانده بود پیدا کرد.
یکی از توتههای نان را خورد و چون نمیخواست آلیسا را بیدار کند سعی کرد توته
دیگر را به آرامی زیر دستش بگذارد .ولی آلیسا تکانی خورد و نشست.
جاناتان گفت« :من دلم میخواهد که از باالی این کوه یک نگاهی بندازم».
آلیسا پذیرفت و با هم شروع کردند به باال رفتن از سرباالیی تند .به زودی راه به
صخرههایی منتهی شد که صعود با چنگ و دست و توسل به هر بوته و ریشهای را
ایجاب میکرد .جاناتان خیلی جلوتر از آلیسا ولی پشت سر موشها به ناحیهای در
نزدیکی قله رسید که پوشش گیاهی داشت .برگشت و نگاهی به شهر در زیرپایشان
انداخت .قله در فاصله کمی بود پس راهش را از یک شیب مالیم از میان درختان و
بوتههای کوتاه و کج و خمیده ادامه داد.
جاناتان در حین باال رفتن ،با دلگیری و آزردگی با خودش گفت :آخ که
آدم ها! مدام همدیگر را کنار میزنند ،همدیگر را تهدید میکنند ،بازداشت میکنند،
از هم سرقت میکنند و به هم آسیب میرسانند ».نهایتاً درختان جای خود را به بوتهها
دادند و بعد سنگ های خیلی بزرگ .یک ماه کامل هنوز در آسمان دیده میشد که
در نور سحرگاهی رنگ میباخت و به خط افق نزدیک میشد .هوا سرد و دلپذیر
بود .در نزدیکی قله ،درخت تنها و کم شاخ و برگی وجود داشت که الشخور درشت
سیاه رنگ و بد قیافهای روی یکی از شاخههای لخت آن نشسته بود .جاناتان که
امید داشت به نقطهای برسد که هیچ موجود زندهای در آن نباشد که با حالت یأس
و ناامیدی گفت« :وای ،نه .از چانس من است .من یک دره پر از الشخورها را رها
میکنم میآیم یک جاییکه دور از الشخورها به صلح و صفا برسم آن وقت چی
گیر میآید؟ یک الشخور واقعی!»
«من یک کاندور استم!» صدای عمیق و تند گفت.
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جاناتان میخکوب شد .موشها از جا پریدند .بعد پشتش را به حالت جنگ
قوس دار کرد و شروع کرد فیف فیف کردن .چشمان جاناتان که به اندازه ماه باز
شده بود آرام آرام دور و برش را مورد بررسی قرار داد .صدای ضربان قلبش در
گوشهایش طنین داشت .با لبان لرزان پرسید« :کی بود حرف زد؟»
دوباره تکرار کرد« :کی بود حرف زد؟» به نظر رسید که صدا از سوی آن
درخت تنها بود.
جاناتان پرنده الشخور مانند را نگاه کرد و گفت« :تو حرف میزنی؟ نه،
پرندگان نمیتوانند حرف بزنند!» بعد به خودش دل و جرأت داد .نفس عمیقی کشید
و آهسته به درخت نزدیک شد .پرنده حتی یک پرش هم تکان نخورد؛ ولی جاناتان
احساس میکرد که او را میبیند.
جاناتان که سعی میکرد صدایش محکم و بدون لرزش باشد دوباره پرسید:
«تو حرف میزنی؟»
پرنده مغرورانه جواب داد« :البته! من یک کاندور هستم ،بزرگترین عضو
خانواده با غرور پرندگان ».زانوان جاناتان خم شد و نزدیک بود نقش زمین شود.
تعادلش را حفظ کرد و در برابر درخت خم شد و گفت« :شما ــ شما میتوانید تکلم
کنید؟»
«اهوم ».پرنده گفت« :تو چی؟ به نظر میآید که شما نیمی از اوقات نمیدانید
چی دارید میگویید .فکر کنم فقط تقلید میکنید ».پرنده سرش را کمی روی تنش
چرخاند و با لحنی مالمت آمیز گفت« :منظورت چی بود وقتی گفتی آن دره پر از
الشخورها را ترک کردی؟»
جاناتان تته پته کنان گفت« :من ــ من ــ من معذرت میخواهم .قصد اهانت
به شما را نداشتم ».در حین حال از اینکه دید دارد با یک پرنده حرف میزند نگران
شد مبادا آلیسا او را مجنون بپندارد .گفت« :آخر میدانید ،همه آن آدمها در آن پایین
آنقدر نسبت به هم بیرحم و خشن هستند که من را به یاد ...خب دیگر»
«الشخورها انداخت؟» پرنده گفت و پرهای زیر سرطاسش را سیخ کرد.
جاناتان با شرمندگی سرش را جنباند .آلیسا از میان درختان بیرون آمد و با مشاهده این
گفتگو نفسش بند آمد .با حیرت گفت« :وجود دارد!» به سرعت خود را به جاناتان
رساند ،و در حالیکه بازوی او را میگرفت زیر لب گفت« :پرنده سخنگو پس وجود
دارد .من خیال میکردم یک افسانه است .هرگز فکر نمیکردم ــــ چقدر هم بزرگ
و بد چهره است».
پرنده غری زد و پیش از آن که جایش را روی شاخه مطمئنتر کند بالهای
عظیمش را چند بار به هم زد .سپس گفت« :خیلی ممنون ،آلیسا ،از این تعریفی که در
اول آشنایی کردی!» و بعد از این که دید آلیسا از شنیدن اسمش متعجب شد ،گفت:

«شما من را میشناختید ،چرا من نباید شما و دوستت جاناتان را بشناسم؟» آلیسا و
جاناتان زبانشان بند آمده بود.
پرنده گفت« :من مدتی است که شما را زیر نظر دارم .مخصوصاً جاناتان
را با آن آزمایش سهمگینش در دریا .شما شجاع و باهوش استید ،جوان ،ولی خیلی
آسان فریب میخورید .آلیسا از تو تیزبینتر است .او به اعمال بیشتر اعتماد میکند تا
به کلمات».
جاناتان گفت« :من متوجه نمیشوم».
«به نظر خودت ،همه در این سر زمین الشخورند .پوف! اگر این واقعیت
داشت این سرزمین خیلی بهتر از این که است میشد ».سر خود را تکان داد و طاسش
را با غرور باال برد و ادامه داد« :خودت به سرزمینی آمده ای که همه شکل موجودات
در آن هست ــــ الشخور ،گدا ،آدمهای فریبکار و سالطین؛ ولی خودت تشخیص
نمیدهی که کی موجود با ارزشی است چون عناوین و حرفها فریبت میدهد.
خودت در دام کهنهترین فریبکاران افتادهای و برای شرارت ارج و ارزش قایلی؟»
جاناتان در مقام دفاع از خود برآمد و گفت« :فریبی در کار نیست .الشخورها
و گداها و آنهای دیگر را که گفتید آسان میشود شناخت .در آن جایی که من
بزرگ شدهام الشخورها استخوان مردهها را میخورند .حال آدم بهم میخورد!» از
این حالت ،روی بینی جاناتان چروک برداشت و بعد گفت« :گداها آدمهای ساده
و معصومی اند .ریاکاران باهوش و مضحک اند؛ یعنی بازیگوش اند .و اما شاهها و
سالطین ».چشمان جاناتان با برقی از هیجان درخشیدن گرفت و گفت« :خب ،من هیچ
وقت در زندگی واقعی همراه شان روبرو نشدهام؛ ولی در مورد شان خواندهام که در
قصرهای زیبا زندگی میکنند و لباسهای گرانبها و عالی میپوشند .همه دلشان
میخواهد مثل آنها باشند .شاهها و وزیرهای شان در سرزمین حکومت میکنند و از
مردم شان حفاظت میکنند .دیگر فریبش کجاست؟»
«فریبش کجاست؟» پرنده گفت« :الشخور را در نظر بگیر .بین همه آنها
تنها الشخور است که اصالت واقعی دارد .تنها الشخور است که یک کار ارزشمند
میکند».
پرندهای عظیم سیاه دوباره گردنش را کشید و به جاناتان خیره شد« :هر
وقت یک موشی پشت انباری میمیرد ،من آن را تمیز میکنم .هر وقت یک اسب
در مزرعه میمیرد ،من تمیز میکنم .وقتی یک آدم بیچاره در بیابان میمیرد ،آن
را نیز من تمیز می کنم .من یک غذا گیرم میآید و همه از این غذا خوردن من
منتفع میشوند .هیچکس هیچ وقت از اسلحه یا قفس استفاده نکرده که من را وادار
کند کارم را انجام بدهم .آیا هیچکسی از من تشکری میکند؟ نه ،کار من کثیف
و دل به هم زن قلمداد میشود .به این ترتیب ،الشخور بد چهره مجبور است با
این شکل عناوین و بدون قدردانی زندگی کند .حاال بیایم سر گداها .آنها چیزی
تولید نمیکنند .به هیچکس به جز خودشان کمک نمیکنند .البته صدمهای هم به

177

178

کسی نمیزنند .در بیابان یا جنگل هم نمیمیرند .میشود گفت برای کسانی که برای
شان صدقه میدهند یک احساس خوب ایجاد میکنند .بنابراین ،مردم تحمل شان
میکنند .و اما فریبکاران .آنها از همه حیلهگرتر اند و در اشعار و افسانهها هم جای
مهمی برای خودشان باز کرده اند .آنها با کلمات و دروغهایی که میبافند نیرنگ
میزنند و دیگران را فریب میدهند .هیچ خدمت مفیدی به مردم نمیکنند .فقط بی
اعتمادی و هنر تقلب را رواج میدهند».
پرنده کمی عقب رفت و در حالیکه بالهای عظیمش را باز میکرد ،آه
عمیقی کشید .بوی ضعیفی از گوشت گندیده شده و مردار هوای صبحگاهی را معطر
کرد .سپس ادامه داد« :پست ترین اینها سلطنتیها هستند .شاهان نه احتیاج دارند
گدایی کنند و نه فریبکاری؛ اما باید بدانیم این را که غالباً هر دو کار را میکنند .مثل
سارقها ،ثمره کار دیگران را با نیروی قهریه که در اختیار دارند از شان میگیرند.
هیچ چیزی تولید نمیکنند؛ ولی همه چیز را کنترول میکنند .و خودت ،مسافر ساده
من ،برای شان احترام قایلی در حالیکه الشخور را خوار میشمری .هر وقت یک
بنای یاد بود را میبینید به خاطر اینکه اسم یک شاه را آن باالیش حک کرده اند،
آن شاه را تعظیم میکنید .ولی هیچ فکر نمیکنید که امثال من باید آنجا را از همه
مرداریها و فضوالت پاک میکردند بعد آن بنا را میساختند».
جاناتان به حرف آمد« :درست است ،در گذشته شاهان آدمهای بدی بودند.
ولی حاال مردم رأی میدهند و رهبران شان را انتخاب میکنند بصورت یک شورا،
مثل شورای بزرگان .آنها فرق دارند چون که ـــ خب ،چون انتخاب شده اند».
پرنده با تمسخر گفت« :بزرگان انتخاب شده فرق دارند؟ هاه! اطفال با
قصههای شاه پریان بزرگ میشوند و وقتی بزرگ شدند خیال میکنند که شاهان
همان شکلی استند که در قصهها بودند و دیگر نمیدانند که آنها چی موجودات
شریری هستند .بزرگان منتخب شما هم چیزی نیستند جز شاهان چهار ساله و
شاهزادههای دو ساله .در واقع آنها مخلوطی از گداها ،کالهبردارها و سالطین
هستند! آنها برای بدست آوردن رأی و همینطور هم اعانه گدایی میکنند یا نقشه
میکشند ،در هر موقعیتی چاپلوسی میکنند و فریب میدهند ،به مانند فرمانرواها در
جزیره گشت میزنند و باالخره وقتی در نقشههای شان موفق میشوند ،آن کسانیکه
واقعاً در کار تولید استند و به جامعه خدمت میکنند ،از همه کمتر گیر شان میآید».
جاناتان سکوت کرد .پشت سرش به دره نگاه کرد و به حالت تسلیم سرش را تکان
داد .بعد گفت« :دلم میخواهد یک جایی بروم که مثل آنجا نباشد .آیا چنین جایی
هست؟»
کاندور بالهای عظیمش را گشود ،از سر شاخهاش پرید و با صدای گرپ
طنین داری روی زمین در کنار جاناتان و آلیسا فرود آمد .آنها که از عظمت هیکل
پرنده حیرت کرده بودند گامی به عقب رفتند .پرنده که بالهای گسترده ،بلندش دو
برابر بلندی قد آنها بود کمی به طرف آنها دوال شد و گفت« :دلتان میخواهد

یک جایی را ببینید که مردمش آزاد باشند؟ جایی که زور تنها برای دفاع و حفاظت
به کار گرفته میشود؟ دلتان میخواهد یک جایی را ببینید که قوانین و مقررات
همانطور که برای همه مردم اجرا میشود همانطور هم برای مقامات دولتی اجرا
شود؟»
جاناتان با شور و شوق گفت« :اوه! بله بله».
کاندور هر دو را دقیقاً نگاه کرد .چشمان عقابی پرنده جاناتان را در برگرفت
و مثل این بود که در وجودش رخنه کند .در پی نشانهای از صداقت بود .بعد اعالم
داشت« :جاناتان بر پشت من سوار شو ».سپس کمی چرخید و دم پهن و سفتش را
پایین به زمین آورد .کنجکاوی در جاناتان بر ترسش فائق آمد .بر روی یک چوب
از درخت رفت و با دقت سعی کرد خودش را کشیده و به میان بالهای پرنده برساند.
سپس به حالت انتظار آلیسا را نگریست .آلیسا به هر دوی آنها گفت« :من نمیتوانم
اینجا را ترک کنم .خانوادهام منتظرم هستند .دلم میخواهد یک وقتی با شما بیایم ولی
حاال نه».
جاناتان رنگش سرخ شد .با لبخند گشادهای شوخی کرد و گفت« :هنوز آن
غذای چاشت مجانی را نخوردیم».
هنوز جاناتان بازوانش را کام ً
ال دور گردن کلفت پرنده نینداخته بود که
سختی عضالت را در زیر دستانش احساس کرد .کاندور به طرز ناموزنی با گامهای
بلند چند بار روی زمین پرش کرد .جاناتان سپس یک تکان و جهش شدید احساس
کرد که متعاقبش دیگر تماس شان با زمین قطع شد و در نسیم صبحگاهی پرواز
کردند .جاناتان به پایین نگاه کرد و آلیسا را دید که دست تکان میداد و موشها در
کنار پایش بود.
پرواز کردند در باالی جزیره همراه با نسیمی که به صورتش میخورد به
جاناتان احساس شاد و خرم داد .به جز اینکه چند دوست را پشت سر میگذاشت،
جزیره را با خوشحالی ترک کرد .کوهها در زیر ابرها ناپدید شدند .کاندور مستقیماً
به طرف روشنایی طالیی خورشید پرواز ميكرد .اقیانوس وسیعی از ابر و آب در
مقابل شان گسترده بود و جاناتان در شگفت بود که «به کجا خواهند رفت؟»
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اینکه چگونه یک فرد به سرنوشت خود تسلط پیدا میکند ،مهمتر از آن است که سرنوشت او چیست.
کارل ویلهلم هومبولت ()1767-1835

کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
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یک باد مقابل به طور مدام به صورت جاناتان میخورد .زمان ساعتها
به درازا کشید و حرکت یکنواخت بالهايی کاندور جاناتان را خواب آلود کرد.
خواب دید که در کوچه تنگ و باریکی میدوید و نگهبانانی با سگهای بدون
زنجیر سایه وار او را تعقیب میکردند .فریاد میزدند« :ایستاد شو! آهای ولگرد ــ
تازه وارد جدید!» ترس وجودش را فرا گرفت .به حالت بیچارگی به پاهایش فشار
آورد و تندتر دوید .شخصی در پیشاپیش بقیه ظاهر شد ـــ لیدی توئید .همینطور
که سعی میکرد با انگشتهای گوشتدار و چاقش از پشت گردن او را بگیرد،
جاناتان نفسش را روی گردن احساس کرد .یک برآمدگی در سرک موجب شد که
جاناتان با تکانی از خواب بپرد .جاناتان که کماکان مشتی از پرهای عظیم پرنده را
در چنگ گرفته بود گفت« :چی؟»
بر روی یک ساحلی فرود آمده بودند که به نظر آشنا میرسید .پرنده به او
دستوراتی داد« :این ساحل را در امتداد خط ساحلی بگیر و برو .حدود یک مایل
به سمت شمال ادامه بده ،آنجا جای خود را پیدا میکنید ».ساقههای ضخیم علف
به آرامی روی تپههای سرسبز طالیی رنگ تکان میخوردند .اقیانوس در جاهایی
که ساحل به صدا در میاورد سرد و خاکستری رنگ به نظر میرسید .با مالیمت از
پشت پرنده به پایین پرید .ناگهان شناخت کجاست .با خوشحالی فریاد زد« :من
خانه ما استم!» شروع کرد به دویدن و باال رفتن از شیبهای سرسبز ساحلی .سپس
ایستاد و دوباره برگشت به طرف کاندور .گفت« :ولی تو گفتی من را جایی میبری
که آنجا همه کارها درست انجام میشود».
«درست است ».پرنده گفت.
جاناتان اعتراض کرد« :ولی اینجا آن شکلی نیست».
«شاید هنوز نیست؛ ولی وقتی تو خود را برای تغییر آماده کردی ،آنطوری
میشود .هر جایی در این دنیا ،حتا کورامپو میتواند یک بهشت باشد به شرط
اینکه مردمش واقع ًا آزاد باشند».
«کورامپو؟!» جاناتان نفس کشید بعد گفت« :اکثرا ً فکر میکنند به قدر
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کافی آزادی دارند .لیدی توئید این را برای شان بیان نموده است .و بقیه هم از
آزادی وحشت دارند .از خدا میخواهند که خودشان را مکمل بگذارند در اختیار
مفتش اعظم».
پرنده گفت« :یک مشت کلمات! امتحان آزادی با عمل کردن ممکن
میشود ،نه با حرف!»
جاناتان احساس کرد هنوز خیلی جوان است .ساقةیی را از زمین بیرون
کشید و شروع کرد متفکرانه به داخل رفتن در چمنها و سبزه زارها« .باید چطوری
شود؟ من مشکالت زیادی را دیدم؛ ولی راه حل شان چیست؟»
کاندور همیشه که سرگرم پیراستن پرهایش بود سوال جاناتان را معلق
در هوا نگهداشت .وقتی پرها تمیز و مرتب شدند ،پرنده نگاهی به دریا انداخت و
گفت :تو دنبال تصویری از آینده میگردی؟»
جاناتان گفت« :به گمانم».
«مشکل در همین است .فرمانرواها همیشه یک رویا دارند و آن را به
دیگران تحمیل میکنند .یادت نرود که آن کاری را که خودت به تنهایی حق نداری
انجام بدی ،فرمانرواها هم هیچ حقی برای انجامش ندارند .اگر کاری را تو حق
نداری انجام بدی حق نداری از دیگران بخواهیکه برایت انجامش بدهند».
«ولی آیا برای اینکه آدم بداند میخواهد به کجا برسد یک رویا یا یک
نقشه یا یک طرح الزم ندارد؟»
«برای خودت درست است؛ ولی نه برای تحمیل به دیگران ».پرنده برگشت
و دوباره با جاناتان رو در رو شد و در حالیکه چنگالهایش در سرسبزیها فرو
میرفت و زمین را میکند گفت« :در یک سر زمین آزاد ،تو اعتمادت را میگذاری
روی فضایل و اکتشافات .هزاران هزار مخلوقات .هر کدام در پی اهداف خودش،
هر کدام کوشش و تالش میکند که نتیجه این کوشش و جستجو دنیایی است
که هزار بار بهتر از آن دنیایی است که تو بتوانی برای شان تصور کنی .اول روی
وسیلهات تعمق کن ،نتیجه پاک و اصیل در پی میآید .انسانهای آزاد راه حلهای
غیر منتظره پیدا میکنند و آنها که آزاد نیستند با مشکالت غیر منتظره مواجه
میشوند».
جاناتان ،با ناله و ناامیدی گفت« :ولی کسی به حرف من گوش نمیدهد».
«گوش بدهند یا ندهند ،تو با حرف زدن و عمل کردن قدرت کسب
میکنی .آنهایی که گوش میدهند از تو قدرت و جرأت میگیرند ».کاندور رو
به طرف دریا کرد ،آماده برای پرواز شد .جاناتان داد زد« :صبر کن! آیا من دوباره
دوستانم را می بینم؟»
«وقتی برای شان بهشت را ساختید ،من میآورم شان».

جاناتان پرنده عظیم را تماشا کرد که خودش را جمع کرد و با یک
خیز جسم عظیمش را به میان بادها کشید .جاناتان شروع کرد به گام برداشتن.
همینطور که راه میرفت به چیزی توجه نداشت غیر صدای فش و فش چمن
زارها در زیر پایش و ضربههای باد بدنش .ناگاه کانال سنگی را که ورود به
دهکدهاش را نوید میداد شناخت .دیری نگذشت که به خانه و مغازهای در کنار
بندرگاه نزدیک شد ـــ خانهاش .پدر جاناتان ،الغر و ضعیف با چهرهای ماتمزده
مشغول حلقه کردن و جمع کردن طناب روی دروازه ورودی بود .به محض دیدن
پسرش ،چشمانش را باز و گرد کرد .فریاد زد« :جان .جان ،پسرم ،کجا بودی؟» با
صدای لرزان فریاد زد و همسرش را که مشغول نظافت خانه بود فرا خواند« :ریتا،
نگاه کن جان برگشت نموده است!»
مادر جان که چهرهاش کمی از آنچه که او به خاطر داشت شکستهتر شده
بود از داخل پرسید« :های و وای از چیست؟» بیرون به روی راه زینه آمد و به
محض دیدن پسرش از خوشحالی چیغ کشید .بالفاصله او را در آغوش کشید و
مدت مدیدی او را در بغلش نگهداشت .بعد در حالیکه او را کمی عقب میزد،
مدتی سراپایش را ورانداز کرد و بعد آستینش را به چشمانش برد تا جلوی سیلی
از اشک شوقش را بگیرد« .آخر ،پسر تو کجا بودی؟ گرسنه نشدی؟» بعد با هیجان
به شوهرش گفت« :آتش را تیز کن و آن دیگ را بگذار جوش بیاید».
همگی پیوند دوباره خانوادگی را جشن گرفتند و جاناتان شروع کرد
به تعریف ماجرا .گاه مجبور میشد برای شرح آنچه که اتفاق افتاده بود کاغذ و
رنگ برداشته و تصاویری دارای یک طرح کلی را ترسیم کند .پدر و مادر در میان
از ناباوری و خوشحالی لبخند میزدند و سرشان را تکان میدادند .جاناتان بعد
از خوردن آخرین توته کیک دستپخت مادرش ،نفس راحتی کشید و به چوکیش
تکیه داد .مغازه قدیمی و قسمتهای نشیمن در اتاق پشتی در نوری که از بخاری
دیواری برافراشته میشد میدرخشید .پدرش گفت« :پسرم ،به نظرم مسن تر
شدهیی ».جاناتان را خوب نگاه کرد و به شوخی اضافه کرد« :دوباره هم به زودی
قایق رانی میروی؟»
«نه پدر ».جاناتان پاسخ داد« :آمدهام بمانم .خیلی کار است که باید انجام
بدهم».
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سخن آخر
آقای گالبیل ،انسان خردمند که سالها از من بزرگتر بود خیلی بیشتر
از یک داستان ماجرایی به من ارزانی داشت .در خالل ماههای زیادی بحث و
گفتگو ،خالصهای از فلسفه تعمق برانگیز زندگیش را در اختیار من گذاشت.
همین فلسفه زندگی در خالل سالها او را به فعالیتهای پرثمری در زادگاهش
رهنمود شد که آن خود داستان دیگریست .من شما را با گزیدهای از قسمت پایانی
یادداشتهایش تنها میگذارم.
اصول اساسی و رهنمودی من برای شما قرار شرح ذیل است:
فلسفه من براساس اصل مالکیت فردی است .شما مالک زندگی خود
هستید .انکار این امر بدان معنی است که شخص دیگری بیش از شما بر زندگی
شما حق دارد .در حالیکه هیچ شخصی یا گروهی از اشخاص دیگر مالک زندگی
شما نیستند و شما نیز مالک زندگی شخص دیگری نیستید.
شما در زمانی وجود دارید ،در آینده ،در حال و در گذشته .این اصل در
زندگی ،در آزادی و در محصول زندگی و آزادی شما آشکار است .اعمال حق
انتخاب در زندگی و آزادی سعادت و بالندگی شماست .از دست دادن زندگی
شما به معنی از دست دادن آینده شماست .از دست دادن آزادی تان از دست دادن
زمان حالتان و از دست دادن فرآورده و حاصل زندگی و آزادی به منزله از دست
دادن گذشته تان است که آن فرآورده را به بار آورد.
حاصل زندگی و آزادی شما متعلقات و دارایی شماست .متعلقات و
دارایی شما محصول کار شما ،محصول دقت ،انرژی و استعدادهای شماست .آن
بخشی از طبیعت است که شما به چیزی مفید و ارزشمند تبدیل کردهاید .و نیز،
سرمایه و دارایی دیگران که از طریق تبادل داوطلبانه وتوافق متقابل به شما واگذار
شده است .دو نفر که چیزی را داوطلبانه با هم عوض یا تبادل میکنند ،هردو سود
میبرند که اگر غیر از این میبود دست به این کار نمیزدند .تنها آنها این حق را
دارند که برای خودشان چنین تصمیمی را بگیرند.
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گاه بعضی مردم برای تصاحب مال دیگری بدون موافقت داوطلبانه و
اراده وی به زور یا تقلب متوسل میشوند .به طور طبیعی کاربرد زور برای گرفتن
جان ،قتل است ،برای گرفتن آزادی دیگری برده داری و برای تصاحب مال
دزدیست .فرقی نمیکند که این اعمال توسط یک شخص به تنهایی صورت گیرد
و یا به وسیله عده زیادی بر علیه معدودی از افراد یا به دست مقامات با کالهها و
عناوین زرق و برق دار.
شما حق دارید که از جانتان ،آزادیتان و مالیکه عادالنه و به درستی
به دست آوردهاید در مقابل تجاوز زورمندانة دیگران دفاع و محافظت کنید.
همچنین حق دارید از دیگران بخواهید در این امر به شما کمک کنند .ولی حق
ندارید علیه جان ،آزادی و مال دیگران از زور استفاده کنید .به همین ترتیب ،شما
حق ندارید شخصی را بگمارید که به جای شما علیه دیگران از زور استفاده کند.
شما حق دارید برای خودتان رهبر ویا حکمران انتخاب کنید؛ ولی حق
ندارید که حکمران یا رهبری را به دیگران تحمیل کنید .فرقی نمیکند که مقامات
به چی ترتیبی انتخاب شدهاند ،آنها هم فقط انسان هستند و هیچ حقی ندارند که
خود را باالتر از سایر انسانها بدانند .مقامات حکومتی حق کشتن ،برده داری یا
دزدی را ندارند هر چقدر هم که عنوان یا برچسبی که روی اعمالشان میگذارند
زیبا و فریبنده باشد یا هر تعدادی هم که هواخواه و مشوق داشته باشند .شما
نمیتوانید حقوقی را که خودتان ندارید به آنها تفویض کنید.

این ،اساس و مبانی یک جامعه حقیقتاً آزاد است .این تنها عملیترین و
انسانیترین پایه و اساس برای کردار انسانی نیست بلکه اخالقیترین نیز است.
مشکالتی که در نتیجه اعمال زور از جانب حکومت بروز میکنند یک
راه حل دارند .راه حلش این است که مردم جهان از حکومتها نخواهند که به
خاطر آنها دست به اعمال زور بزنند .شرارت تنها از انسانهای شریر بر نمیخیزد؛
بلکه از انسان های خوب هم که اعمال زور را به عنوان وسیلهای برای نیل به
اهدافشان میپذیرند سر میزند .در این راستا ،چه بسا انسانهای خوب در طول
تاریخ که منشاء شر بوده اند.
اعتماد سپردن به یک جامعه آزاد تمرکز کردن روی پروسه اکتشافات و
اختراعات در بازار ارزش هاست نه پیروی از نوعی ایده یا هدف تحمیلی .استفاده
از قدرت حکومتی برای تحمیل یک آرمان یا هدف به دیگران ناتوانی و کاهلی
در نیروی فکریست و معموالً به پیامدهای ناخواسته و منحرف منجر میشود.
ساختن یک جامعه آزاد ،جرأت اندیشه کردن ،بیان کردن و عمل کردن را طلب
میکند ـــ خصوصاً وقتی خیلی آسانتر است که هیچ کاری نکنیم.
جاناتان گالیبل

از آنجا که شما مالک زندگی خود هستید ،مسؤول زندگی خویش نیز
هستید .شما زندگیتان را از دیگری قرض نگرفتهاید که دیگری بتواند از شما
اطاعت طلب کند .و نه برده دیگری هستید که بتواند از خود گذشتگی شما را
طلب کند.
شما اهدافتان را خودتان براساس ارزشهای خودتان انتخاب میکنید.
موفقیت و شکست ،هردو ،عوامل ضروری جهت یاد گرفتن و بالنده شدن هستند.
کارهایی که شما برای دیگران انجام میدهید یا کارهایی که دیگران برای شما
انجام میدهند تنها وقتی ارزشمند و دارای فضیلتاند که داوطلبانه و براساس
توافق متقابل انجام شده باشند .چون فضیلت تنها وقتی موجودیت پیدا میکند که
انتخاب آزاد وجود داشته باشد.
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در باره نویسنده

در باره مترجم و بازنویسکننده

کین اسکولند

محمد خالد رامزی

کین اسکولند استاد و رئیس مرکز کارآفرینی در دانشگاه هاوایی
پاسیفیک است .او همچنان رئیس نهاد "آزادی بین المللی" و عضو بورد
انستیتوت  Grassrootدر هاوایی و عضو Mont Pelerin Society
میباشند.
او نویسنده کتاب سیری در جامعه بازار آزاد «ماجراهای جاناتان ساده
دل» است .این اثر بیشتر از هشتاد بار ویرایش ،باز چاپ و به بیشتر از پنجاه
زبان دنیا برگردان شده است و داستان کتاب در نمایش های تئاتر در سراسر
دنیا اجرا گردیده است.
اسکولند منحیث رئیس برنامههای فوق لیسانس و ماستری در بخش
مطالعات بازرگانی جاپان در دانشگاه چامینید در جزیره هانولولو و استاد رشته
اقتصاد در دانشگاه هکودیت جاپان کار کرده است.
او با نهادهای همچون کمیسیون جهانی تجارت ،بخش تجارت دولت
آمریکا ،نمایندگی خاص دولت آمریکا در بخش مذاکرات تجاری همکار بوده
است.

محمد خالد رامزی یکتن از رهبران جوان و فعال حقوق بشر است .وی
متعلق به یک خانواده روشنفکر و متدین افغان بوده که همهای آنها تمام عمر
خود را صرف ترویج ،آموزش و حمایت حقوق بشر ،آزادیهای فردی و سایر
ارزشهای جامعه باز در افغانستان کردهاند .او این فعالیتهای ارزشمند را از زمان
سقوط رژیم طالبان با همکاری بنیاد فریدریش نومان آلمان و برخی دیگر از
سازمانهای ملی و بین المللی منحیث یک رضاکار آغاز کرد.
وی هم اکنون به عنوان رئیس اجرائیه موسسه مطالعات اقتصادی و
حقوقی افغانستان (نهاد رهبری کننده جنبش های آزادی خواهی افغانستان) که در
سرتاسر دنیا با بیشتر از ( )430نهاد همکار و همگام است مشغول به کار میباشد،
همچنان موصوف بنیانگذار و رئیس رادیو تلویزیون آنالین راه ابریشم میباشند
که نخستین پایگاه نشراتی آنالین علمی افغانستان محسوب میشود و با پخش و
نشر برنامههای علمی پیرامون آموزش و ترویج ارزشهای جامعه باز در چوکات
دین مقدس اسالم فعالیت دارد.
خالد رامزی متعهد و مصمم است تا برای ترویج و آموزش اندیشههای
آزادی ،بازار آزاد ،حقوق بشر ،حاکمیت قانون و حکومتداري خوب فعالیت
کند و با راه اندازی برنامههای مثمر و علمی پیرامون آوردن صلح و رفاه و ایجاد
همدیگرپذیری ،نقش خود را به مثابه یک جوان آگاه و با مسؤولیت ایفا نماید.
او همچنان عضو مجتمع رهبران جوان در دفتر بنیاد فریدریک ایبرت
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آلمان ( )FESدر افغانستان است .و موصوف با داشتن ارتباطات وسیع همراه با
نهادهای مختلف مدنی و پالیسی ساز ملی و بین المللی که برای یک افغانستان
آزاد ،صلح آمیز و مترقی کار و فعالیت میکنند ،همکاری نزدیک دارد.

در باره این کتاب

در ضمن وی بنیانگذار و رئیس عمومی نهاد حرکت سفید افغانستان است
که یکی از نهاد های پیشتاز جوانان کشور محسوب میشود و در حدود هشت
هزار جوان را در نوزده شهر و والیات افغانستان مدیریت و هدایت میکند تا به
آنها ایدهها و فلسفه آزادی ،حقوق بشر و سایر ارزشهای جامعه باز آموزش داده
شود.

کین اسکولند نویسندگی را با نوشتن تحلیلهای رادیویی در سالهای
 1980آغاز کرد .اما از آنجاییکه تحلیلهای صریح و اکادمیک یک اقتصاددان
چندان به دل عوام چنگ نمیزد ،هیچکسی در آن سالها به نوشتههای او توجه
آنچنانی نکردند.

او از رشته حقوق پوهنتون دنیا فارغ شده است و در حال حاضر در رشته
مدیریت آموزشی دانشگاه کابل مصروف ادامه دوره کارشناسی ارشد (ماستری)
خویش میباشند .ایشان تا اکنون توانستهاند که در تدوین ،ویراستاری و چاپ
چندین کتب علمی از جمله "مبانی اسالمی جامعه باز" که توسط یک جمعی
از دانشمندان جهان اسالم تحریر و تحقیق شده است ،کتاب "صلح ،دوستی و
آزادی" که توسط دکتر تام.جی .پالمر و یک جمعی از دانشمندان برجسته دیگر
تحریر شده است ،کتاب "مبانی جامعه باز" که توسط دکتر ایمون باتلر نوشته و
تحقیق شده است ،رسالههای آموزشی حقوق بشر و نیز افتخار ترجمه و بازنویسی
این کتاب ارزشمند (سیری در جامعه بازار آزاد) را دارند.
محمد خالد رامزی در دهها کنفرانس ملی و بین المللی به نمایندگی از
جوانان کشور و نیز نهادهای که در آن مصروف کار و خدمت برای افغانستنان
میباشد؛ در کشور های مختلف جهان اشتراک نموده و همچنان افتخار بدست
آوردن جایزه مقام اول را در نشست آزادی خواهان سال  2018که در کشور
اندونیزیا برگزار گردیده بود را دارا میباشند.
آرزوی خالد رامزی اینست تا یک افغانستان آباد ،مترقی و عاری از
هرنوع خشونت و تبعیض داشته باشیم.
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با یادآوری ادبیات خوش طبع جاناتان سویفت در کتاب «سینت
اکسپری ،شهزاده کوچک» کین با فراخواندن دوستان همفکرش در پی آن شد
تا برنامههای رادیویی را از گفتمانهای بیهوده و بدرد نخور آن زمان خالیکند
و زمینه را برای اشاعه بحثهای اقتصادی فراهم سازد .چرا اقتصاد دلچسب و
عام پسند نباشد؟ همین بود که جاناتان گالیبل ظهور کرد و عالقه به این برنامه
در میان شنوندگان رادیو اوج گرفت .این ابتکار در زمان خودش نظیر نداشت
و بسیار برانگیزنده بود که سام سلوم ،مدیر تجارتهای کوچک هاوایی را برآن
داشت که جاناتان گالیبل را وسیلهای برای آموزش علم اقتصاد معرفی کند.
کتاب ماجراهای جاناتان ساده دل :سیری در جامعه بازار آزاد ،از
آنزمان به بعد در برنامههای رادیویی ،صنفهای آموزشی ،مناظرات و بحثهای
دانشجویی ،فلم و تئاتر تولیدی ،مجالت و سریال های انترنتی و انیمیشنها در
سراسر دنیا مورد استفاده قرار میگیرد.
آنهاییکه عالقمند اند این کتاب را منحیث منبع آموزشی مورد استفاده
قرار دهند؛ به پس منظر ،مراجع ،تحلیلها و متونهای پیشنهادی آن در این
آدرس مراجعه کنند.
www.jonathangullible.com

این کتاب جوایز متعددی را از آن خود کرده و با کسب تقریظ از
اقتصاددان مشهور میلتون فریدمن ،والتر ولیمز ،مارک سکوزن ،والتر بالک و
فرید فولدوری به شهرت رسید .و به بیش از هشتاد بار و در اضافهتر از پنجاه
زبان دنیا ترجمه شده است.
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ﺩﺍﺭﺩ.
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ﻭﺍﺿﺢﺑﻴﺎﻥ
ﺳﺎﺩﮔﻰﻭ ﻭﻭﺍﺿﺢ
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ﺳﺎﺩﻩﻭ ﻭﻫﻤﭽﻨﺎﻥ
ﻛﺎﺭﻭ ﻭﺍﺛﺮﺍﺛﺮﺳﺎﺩﻩ
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ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪﻭ ﻭﻋﻤﻴﻘﺎً
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ﺩﺭﻙﻛﻨﻨﺪ،
ﻋﻤﻴﻘﺎًﺩﺭﻙ
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ﺍﻣﻮﺭﺍﻳﻦﺍﻳﻦﻛﺘﺎﺏ
ﮔﺰﺍﺭﺍﻥﺍﻣﻮﺭ
ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ
ﺳﺎﺯﺍﻥﻭ ﻭﻛﺎﺭ
ﭘﺎﻟﻴﺴﻰﺳﺎﺯﺍﻥ
"ﺍﮔﺮﭘﺎﻟﻴﺴﻰ
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ﻣﺴﻴﺮ
ﺭﻭﺷﻤﻨﺪﺁﻥﺁﻥﺩﺭﺩﺭﻣﺴﻴﺮ
ﻣﻌﻘﻮﻝﻭ ﻭﺭﻭﺷﻤﻨﺪ
ﻗﻮﺍﻋﺪﻣﻌﻘﻮﻝ
ﺁﺯﺍﺩﻭ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺑﺎﺯﺍﺭﺁﺯﺍﺩ
ﺑﻮﺩ.ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ.
ﺯﻳﺴﺘﻦﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺑﺮﺍﻯﺯﻳﺴﺘﻦ
ﺑﻬﺘﺮﻯﺑﺮﺍﻯ
ﺟﺎﻯﺑﻬﺘﺮﻯ
ﺟﺎﻯ
ﺳﺎﺯﺩ.ﺍﻳﻦﺍﻳﻦ
ﺁﺯﺍﺩﻣﻰﻣﻰﺳﺎﺯﺩ.
ﺑﺒﺮﻧﺪ،ﺁﺯﺍﺩ
ﺑﻬﺮﻩﺑﺒﺮﻧﺪ،
ﻫﻤﻪﺍﺯﺍﺯﺁﻥﺁﻥﺑﻬﺮﻩ
ﺑﮕﻮﻧﻪﻛﻪﻛﻪﻫﻤﻪ
ﺍﻓﺮﺍﺩﺭﺍﺭﺍﺑﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻮﺛﺮﻳﺖﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰﻫﺎﻫﺎﻭ ﻭﻣﻮﺛﺮﻳﺖ
ﺭﺍﻩﺭﺍﻩﻛﻪﻛﻪﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ

ﺍﺳﺖ".
ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ".
ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪﻩ
ﻣﻌﺎﺻﺮﻣﺎﻣﺎﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺟﻬﺎﻥﻣﻌﺎﺻﺮ
ﺑﺮﺍﻯﺟﻬﺎﻥ
ﻛﺘﺎﺏﺑﺮﺍﻯ
ﻛﺘﺎﺏ
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steve
steveforbes
ﻓﻮﺭﺑﺰ forbes

ﺑﺮﺍﻯ
ﺩﻟﭽﺴﺐﺑﺮﺍﻯ
ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﻭ ﻭﺩﻟﭽﺴﺐ
ﺳﺎﺩﻩﺍﻣﺎﺍﻣﺎﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ
ﺁﺯﺍﺩ«ﺭﺍﻩﺭﺍﻩﺳﺎﺩﻩ
ﺑﺎﺯﺍﺭﺁﺯﺍﺩ«
ﺟﺎﻣﻌﻪﺑﺎﺯﺍﺭ
»ﺳﻴﺮﻱﺩﺭﺩﺭﺟﺎﻣﻌﻪ
"ﻛﺘﺎﺏ»ﺳﻴﺮﻱ
"ﻛﺘﺎﺏ
ﻓﺮﺩﺭﻳﻚ
ﺳﺎﺗﺮﻳﺲﻓﺮﺩﺭﻳﻚ
ﻫﺎﻯﺳﺎﺗﺮﻳﺲ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻯ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻰﺍﺯﺍﺯﺍﻧﺪﻳﺸﻪ
ﺍﺳﺖ.ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ
ﺳﻴﺎﺳﻰﺍﺳﺖ.
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺳﻴﺎﺳﻰ
ﻗﻮﺍﻋﺪﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺗﺮﺳﻴﻢﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺗﺮﺳﻴﻢ
ﺳﻮﻳﻔﺖ".
ﺟﺎﻧﺎﺗﺎﻥﺳﻮﻳﻔﺖ".
ﺑﺎﺳﺘﻴﺎﻭ ﻭﺟﺎﻧﺎﺗﺎﻥ
ﺑﺎﺳﺘﻴﺎ
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