
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Poltical سياسی

 
  جان پرکينز:نويسنده

   ميرمحمود نبوی-شھابی) خليل(مھرداد: برگردانندگان
  حميد محوی: بازخوانی، تصحيح و ارسال

  ٢٠١٣ می ٠٣
 

  اعترافات جنايتكار اقتصادی

  )ائی در باب ترفندھای اياالت متحدۀ امريکا در اقتصاد جھانیگری ھءافشا(

۶ 

 

 
John Perkins 

 

   دومۀپار

  ١٩٧١ـ١٩٧۵

  ۶فصل 

  نقش من به عنوان مأمور تفتيش عقايد

، »یالملل ني بۀ توسعیاالت متحده برايآژانس ا«و » اي آسۀبانك توسع«، یبر اساس قراردادھايمان با دولت اندونز

د به عمل يگرفت بازد یما می بايستی از تمام مناطقی که تحت پوشش ستراتژی کلی قرار ميکی از اعضای گروه 

و می دانی  تو از آمازونی جان سالم به در بردی«: چارلی به من گفت. آورد، و اين مأموريت به من واگذار شدمی 

  ».از شر حشرات و مار و آب آلوده در امان نگھداریرا چگونه خودت 

ً ھمراه با رانند  اقامت داشتم که به طريق اولی ئی زيبا ديدن می کردم ولی در خانه ھاه و مترجم از چندين محل واقعا
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 داشتم و سعی کردم نظرشان را در مورد ئی مالقات ھا١ی و تجاریاسي در امور سی با سران محل .حزن آميز بودند 

 چندان تمايلی برای ھمکاری با من و ارائۀ احتمال رشد اقتصادی جويا شوم ولی خيلی زود پی بردم که اين مقامات

 یا با مراكز اصلي ی دولتیھا شان، با ادارهيد موضوعات را با رؤسايگفتند كه با ینوعاً، م. اطالعات نشان نمی دھند

ھا در جاكارتا مطرح كنم دائما به من پيشنھاد می کردند که چنين مسائلی را بايد با رؤسای آنھا در ادارات  شركت

 ھمگی شان عليه من ئیكردم كه گو ی اوقات احساس میگاھ.  و مراکز روابط عمومی در جاکارتا مطرح کنمدولتی

  .توطئه کرده اند

  در »٢زمايو«دھا به ين بازديدر فاصلۀ ا. ديكش یش از دو ـ سه روز طول نميدھا معموالً  كوتاه بود و بين بازديا

اسمش . تر بود  از من جوانی داشت كه چندسالیرا پسررۀ مھمانسيخانم مد. كردم ی مراجعت م»باندونگ«

 ی محلی اقتصاد در دانشگاھیاو دانشجو. زدند ی صدا میر از مادرش ھمه او را راسي به غی  بود ول»٣راسمون«

 درخواست كار به ی برایدرواقع، فکر می کردم  كه روز. مند شد  زود به كار من عالقهیليبود و به ھمين علت  خ

  .  را آموزش  می داد»٤باھاسا«او به من زباِن .  خواھد كردمن مراجعه

لند، انتخاب يک زبان ساده برای تمام اندونزی امھمترين اولويت برای رئيس جمھور سوکارنو، پس از استقالل از ھ

 رايج بود و دكتر احمد سوكارنو به یش محليصدوپنجاه زبان و گويش از سيب ، یدر تمام جزاير اندونز. بود

ورت يک زبان مشترک برای تمام اھالی اندونزی با تمام فرھنگ ھای متنوعش واقف بود زيرا اتحاد و وفاق ضر

با چنين ھدفی بود که او . د به راحتی با يک ديگر ارتباط برقرار کنندنعمومی ايجاب می کرد که مردم اندونزی بتوان

 اندونزی نتيجۀ موفقيت آميز بررسی ھای آنھا »اسایباھ«تعدادی از زبان شناسان بين المللی را فراخواند و زبان 

  . است

ھا كه  یدگيچير پي، افعال نامنظم و سای زمانیرھاي از متغیلي  است و خ»٥ئیماال« بر زبان ی مبتن»باھاسا«

ن زبان ي به ا»یاندونز«ت مردم ي اكثر١٩٧٠ل دھۀ ياوا. ن زبان حذف شده استيھا است از ا  از زبانیلي خۀمشخص

 ادامه ی محلیھا شير گوي و سا»یئ جاوه«كردند، گرچه در اجتماعات خود ھمچنان به استفاده از زبان  یمصحبت 

، یولي اسپانیا حتي » ٦شوآر«سه با يدر مقام مقا.  ھم بودیار خوبي، معلم بسیمشرب  ضمن خوشیراس. دادند یم

  . بودیا  زبان ساده»باھاسا«

ز آن برای نشان دادن شھر و آشنا کردن من با اھالی آن استفاده می  ای داشت كه گاھی موتورۀك دوچرخي یراس

امشب می خواھم گوشه ای از اندونزی را به تو نشان «: شبی از شبھا مرا ترک موتورش سوار کرد و گفت . کرد

ا آالت  در سنّت چينی، نوازندگان بهاز برابر خيلی صحنه ھا عبور کرديم، نمايش ھای ساي» .دھم که ھرگز نديده ای

و اداوت موسيقی سنتی، آتش بازانی که از دھانشان آتش می دميدند، خنياگران و فروشندگانی که انواع و اقسام 

  . گرفته تا مصنوعات نادر بومیامريکائیکاالھای عجيب و غريب را می فروختند، از کاستھای قاچاقی 

شان يش موھاي بود كه مدل لباس، كاله و آرایرانم که پر از دختران و پسي سردرآوردیخانۀ  كوچك سرانجام از قھوه

ً اندونزیكرد، ول ی رقابت م١٩۶٠ ۀھا در آخر دھ تليكنندگان در كنسرت ب با مد شركت .  بودندئیاي ھمه، مشخصا

  .ميوستي، و ما ھم به آنان پ. كردی نشسته بودند معرفیزي كه پشت می مرا به گروھیراس
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.  با آنھا حرف بزنم»باھاسا« زدند ولی بيشتر مرا تشويق کردند که به زبان ھمه کمابيش به خوبی انگليسی حرف می

نمی دانستم چه جوابی بدھم و حتی نمی توانستم .  ھا زبان آنھا را حرف نمی زنندامريکائیاز من می پرسيدند چرا 

 که تعداد زيادی از  و حتی تنھا غربی حاضر در اين بخش شھر ھستم، در حالیامريکائیبگويم به چه علتی من تنھا 

  .  آنھا در باشگاه گلف و تنيس، در رستوران ھای شيک و سينما و سوپرمارشه ھستند

 و دوستانش من را از خودشان دانستند و با من نيز مثل فردی که »یراس«آن شب را من ھرگز فراموش نمی کنم، 

که از » ژيروفل«ردن موسيقی و رايحۀ غذا خوردن با آنھا و گوش ک.  رفتار كردند،به گروه خودشان تعلق دارد

 که بدان ھا عادت داشتند، شوخی ھايشان و خنديدن با آنھا، مرا در ئیسيگارھايشان برمی خواست و ديگر بوھا

ً . نشاطی عميق غوطه ور ساخته بود  مثل وقتی که در سپاه صلح بودم و از خودم می پرسيدم چرا ترجيح دادم دقيقا

جمع دوستانۀ ما در شب پيش می رفت و آنھا بيش از پيش به . بليط درجۀ يک مسافرت کنمجدا از چنين مردمانی با 

  .  کنجکاوی نشان می دادند،نظريات من دربارۀ کشورشان و جنگی که کشور خود من در ويتنام در گير آن بود

 پی یر می کردند و وقتدند اظھار تأسف و انزجاينام یتنام ميكا به ويمرا» یرقانونيتھاجم غ«ھمگی آنھا از آنچه 

  .بردند كه من نيز در اين احساس با آنھا شريک ھستم، تسلی خاطر پيدا کردند

 یايخاطر دعوتم به دن  به»یراس«از . ھا خاموش بود روقت بود و ھمه چراغي دیليم خي كه به مھمانسرا برگشتیزمان

م يبه ھم قول داد.  كردیانش، از من سپاسگزارشم با دوستيآال یخاطر برخورد ب او ھم به. خودش، مفصالً تشكر كردم

  .ميمان رفتيھا م، به گرمی با يک ديگر دست داديم و بعد به اتاقين كار را تكرار كنيكه ا

 »نيمِ « برای من مشوق تازه ای بود تا اوقات بيشتری را به دور از گروه »راسی« به ھمراھی ئیچنين گريزھا

به او گفتم كه برای کسب اطالعات از مقامات محلی دچار . ار مالقات داشتم قر»یچارل«صبح روز بعد با . بگذرانم

 قابل »جاكارتا« در ی، در ادارات مركزی اقتصادینيب شي پیاز من براي آمار مورد ن مشکل ھستم زيرا عمده

  . بگذرانم»جاكارتا« را در یا دو ھفته  یكيد يم كه من  بايديجه رسين نتيو به ا دسترسی است

 ی با من ابراز ھمدرد»یچارل« بروم، ی شرجیشھر كه مجبور بودم باندونگ را ترک كنم و به كالن  نياز ا

 در جاکارتا گشت و گذار کنم و در ھتل شيک ئیولی در خفا خيلی خوشحال بودم که می توانم تنھا. كرد یم

افتم كه حاال به يدم، دري رس»رتاجاكا«كه به  نيبا اين وجود به محض ا. انترکنتيننتال اندونزی اقامت داشته باشم

 و دوستان جوانش گذرانده بودم، و تمام سفرھايم در اندونزی، »یراس« كه با یشب. كنم ی نگاه میگريد دي با دیزندگ

ام  ئیكايمرااحساسات و نگرشم نسبت به ھموطنان . جملگی به نحو خاصی در بينش من تحوالتی ايجاد کرده بود

 یھا  دور استخر و نردهیريوار زنجيد. دنديرس یبا به نظرم نميگر چندان زين آنھا دھمسران جوا. عوض شده بود

 یآمدند حتی غذا ی تھديد کننده به نظرم میليشان نشده بودم، حاال خ ن كه قبالً متوجهئي طبقات پایھا  پشِت پنجرهیآھن

  .مزه بود یگر به مزاقم بي مجلِل ھتل ھم دیھا رستوران

 و رؤسای شرکت ھای تجاری، پی یاسيم با سران سيھا  مالقاتیط. وجھم را جلب کرده بوديک نکتۀ ديگر نيز ت

  .بردم که با ظرافت خاصی با من رفتار می کنند

 من ی عنوان مثال، ھنگام معرف به. شنود نيستندو از آنھا از حضور من خیليدم كه خيد ی حاال میقبالً متوجه نبودم ول

   استفاده می کردند که بر اساس فرھنگ نامۀ ای که در اختيار داشتم به»ئیباھاسا« یھا گر، معموالً از واژهيد كيبه 

 یحت.  ندارمئی به زبان آنھا آشنائیولی من طوری رفتار می کردم که گو. بود» بازجو«ا ي» ديمفتش عقا «یمعن

 خوب یلي خۀنام ك لغتي. نمدا ی را م»ئیباھاسا« از زبان یا شهيكرد كه فقط چند عبارت كل یمترجم من ھم فكر م

  .كردم یھايم، معموالً به آن رجوع م ده بودم كه بعد از مالقاتي خر»یسي ـ انگلئیباھاسا«
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آيا استفاده از اين کلمات به شيوۀ بيانی مربوط می شد و يا اين که من فرھنگ لغات را به اشتباه تعبير می کردم ؟ 

ن افراد سروکار پيدا يشتر با ايبا اين وجود ھرچه ب. شتباه بوده استسعی می کردم به خودم بقبوالنم که تعبير من ا

می کردم بيشتر به اين موضوع پی می بردم که از ديد آنھا من فرد مزاحمی ھستم که آنھا تنھا به دليل دستوراتی که 

 صادر کرده نمی دانستم چه کسی به آنھا دستور. دريافت کرده بودند و از روی اجبار با من ھمکاری می کردند

تنھا ھمين را می دانستم که اگر مرا در . امريکااست، يکی از وزرای دولت، مدير بانک، ژنرال ارتش و يا سفارت 

 از م پاسخ  می دھند و ظاھراً يھاؤال مؤدبانه به تمام سیلي تعارف می کنند و خیدفاترشان می پذيرند و به من چا

  .م آميخته به خصومت موج می زندي از تسلیا هينشان سا در باطیحضور من ابراز خوشوقتی می کنند ول

 که به پرسش ھای من می دانند و صحت اطالعاتی که در اختيار داشتم اندک ئیدر نتيجه در مورد اعتبار پاسخ ھا

به عنوان مثال ھرگز نمی توانستم برای مالقات فردی ھمراه با مترجم مستقيما به دفتر او .. اندک دچار ترديد شدم

ب نبود، ولی موجب اتالف ين كار در نفس خود عجيا.  اجعه کنم و می بايستی که از پيش قرار مالقات می گرفتممر

چ عبور يچ درپيك و پي پرترافیھا ابانيم از خيلذا مجبور بود. كردند یھا درست كار نم تلفن. وقت خيلی زيادی می شد

  .ساعت وقت بگذاريم ك يابان دورتر می بايست يدن به چند خي رسیم و برايكن

شد،  ی مرد ظاھر میك منشيبعد . ميشد تا چند فرم را پر كن یم، از ما خواسته ميشد ی وارد ساختمان مربوطه میوقت

 یكرد كه به چه اطالعات یل مؤاھا از بابت آن شھره ھستند، از من س یئ  كه جاوهیزيآم مؤدبانه و با لبخند احترام

  .كرد ین ميي مالقات تعیرا برا یگاه، زمان نيازمند ھستم و آن

 كه مالقات انجام یشد و ھنگام یم مي چند روز بعد از درخواست تنظیھا حداقل برا ، قرار مالقاتءبدون استثنا

 پنج تا ده ساله؛ یھا  برنامهيعصاحبان صنا: دادند یلم مي از مدارك و آمار و ارقاِم آماده شده تحوی ا گرفت، پوشه یم

 را ی در شرف اتمام و در مرحلۀ طراحیھا اھۀ  پروژهي ھم سین دولتمسؤوالاول و نمودارھا؛ و ھا جد ران بانكيمد

 ی طی و تجاریان دولتيتمام اطالعاتی که ناخدا.  باشندیدادند كه تماماً قرار بود محرك و مولد رشد اقتصاد یارائه م

. سابقه در عرصۀ اقتصادی است برای نيل رشدی بی »جاوه«ھا مطرح می کردند حاکی از آمادگی  مصاحبه

  ، که با آن مغايرت داشته باشدیا اطالعاتيبرد و  یل نمؤار سين فرض را زيك نفر  برای نمونه ــ اي یكس ــ حت چيھ

  .داد یبه من نم

، تمام اين تجربيات و اطالعات را باز بينی کردم زيرا در تمامی آنھا چيزی نگران کننده »باندونگ«در باز گشت به 

 شباھت دارد تا به ی بيشتر به بازیكرد كه تمام فعاليت ھای من در اندونز طور به ذھنم خطور  نيا. ود داشتوج

اعتماد متقابلی بين ما . بازی کنان سعی می کرد کارت ھايش را پنھان کنداز ھر يک . شبيه بازی پوکر بود. تيواقع

با اين وجود باز خيلی . شتيم نمی توانستيم حساب باز کنيموجود نداشت و برای اعتبار اطالعاتی ھم که  در اختيار دا

  . جدی بود و زندگی ميليون ھا آدم طی دھه ھای آينده بدان بستگی داشت

  

  ٧فصل 

  تمدن در بوتۀ آزمايش

امشب يکی از گردانندگان خيلی .  ببرم»٧دلنگ«می خواھم ترا به تماشای « :  با ھيجان خاصی به من گفت»یراس«

 ھا کارگردانان نمايش عروسکی  سنتی »دلنگ« می کند ؟ء در شھر برنامه اجرای اندونزی عروسكشيمشھور نما

                                                 
7. Dalang .م ـ جاوه در یعروسك شينما ۀگردانند   
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  .  خيلی خوشحال به نظر می رسيد»باندونگ«دوست جوان من آشكارا از برگشتنم به . معروف اندونزی ھستند

دانستم که  ی نمه بود، و اصالً  برايم ناشناخت از شھر برد كه پيش از اين کامالً یاش مرا به قسمت ی موتورۀبا دوچرخ

را نھاآ بود که »جاوه« عبور کرديم که انباشته از خانه ھای زيبای سنتی ئیاز محله ھا.  ھم وجود داردئین جايچن

ھيچ اثری .  می نامند، و  طرح آن نسخۀ حقيرانه ای از معابد کوچک با سقف سفالی به نظر می رسيد»٨کمپونگ«

  نبود كه از ھنگام ورودم به ديدن آنھا عادت ی اداریھا لند و ساختمانا ھی باشكوِه استعماریھا از آثار  عمارت

 اگر چه »٩سارونگ ھايشان« برخوردار بودند و  ئیمردم با وجود فقر آشكارشان، از مناعت طبع باال. کرده بودم

.  با لبۀ پھن  یري حصیھا د و كاله به رنگ روشن و شائیز بود، بلوزھاي تر و تمینما شده به نظر می رسيد ول نخ

آوردند  ی من ھجوم میھا به سو م، بچهيستاديا ی میوقت. در ھمه جا به شادی و خنده از ما استقبال به عمل می آوردند

  .م سنجاق كردياسمن به مويگل معطر  ك شاخهي ی كوچكۀدختر بچ. م را لمس کنندينتا جنس شلوار ج

 ھم ی سرپا و بعضیصدھا نفر جمع شده بودند، بعض. مي پارك كردیابانياتر خك تئيك ي را نزدی موتور ۀدوچرخ

ن بخِش شھِر يتر یميكه ما در مركز قد نيبا ا. با بوديآسماِن شب  صاف و ز.  نشسته بودندی سفری صندلیرو

زم سوخته، ي ھیبو.  خيابان فاقد نور برق بود و ستارگان باالی سرمان را به خوبی می ديديمیم، ولي بود»باندونگ«

  . را پر كرده بودءخك فضاي و بوی مینيزم بادام

خانه مالقات كرده بودم،   كه قبالً در قھوهی از جوانانیادي با تعداد زیزود  بهید شد وليت ناپدي داخل جمع»یراس«

د در مور. آوردند) ینيزم گوشت قرمه سرخ شده در روغن بادام (»١٠ساته« داغ، كلوچه و یبرايم  چا. برگشت

 اشاره كرد و با خنده یھا به آتش كوچك  از خانمیكياما . كردم ید مي تردیرفتن، كميست قبل از پذيبا ی م»ساته«

  ».ھمين حاال پخته شده.  تازه استیليگوشِت خ«: گفت

 تأثير شگرفی در من داشت، صدای اين آلت ١١»گامالونگ«ز ي سحرآمیصدا. تا اين که صدای موسيقی برخاست

  .  شبيه ناقوس معابد استموسيقی خيلی

عروسک ھا را ھم خود او به حرکت درمی آورد و  تمام . تمام موسيقی کار خود دالنگ است«:  آرام گفت»یراس«

  ».ميكن یت ترجمه ميآنھا را برا. گفتگوھا ھم صدای خود اوست، پرسوناژھايش به چندين زبان حرف می زنند

ك ي »دالنگ«دم كه يبعدھا فھم. ع روزي وقای سنتیھا  بود از افسانهیبيكار قابل توجھی بود، محتوای آن تريش بسينما

 یش از صد عروسك در بساط خود دارد و برايب. دھد ی است كه كارش را در حالت خلسه انجام می  محل١٢كاھن

ً . كند ی مختلف صحبت میھركدام از آنھا نيز با صداھا وش  يکی از فرامآن شب را ھرگز فراموش نمی کنم، واقعا

  .نشدنی ترين شبھای زندگی من است

 »ريچارد نيکسون«، صحنه گردان عروسکی به شمايل »رامايانا«بعد از به نمايش گذاشتن چند صحنۀ کالسيک از 

كا با لباِس يمرا یس جمھوريرئ. را به صحنه آورد، که بينی دراز و لپ ھای آويزان از وجه مشخصات بارز او بود

عروسک ديگری با لباس راه راه او را .  كاله بلند طرح راه راه و ستاره آراسته شده بودو کت دنباله دار عموسام و

ر روی او نقاشی ال رنگی داشت که نشان دئیاين عروسک دوم در يکی از دستھايش سطل طال. ھمراھی می کرد

که برده ای در  ئی به حرکت در می آوارد، گو»نيکسون« را باالی سر امريکاشده بود و در دست ديگرش پرچم 

                                                 
8. Kampong Houses 
9. Batik Sarong  دامن مثل یمحل زنان و مردان آه نازك شده رنگ ۀپارچ 

.دنديپوش یم  
10. Sate 
11. Gamalong   يقیموس التآ از
12. Shaman .زميشمن یمذهب رهبر و آاهن   
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  . حال باد زدن اربابش است

انه ظاھر شد که کشورھای مختلف ھر کدام به قالبی وصل شده و ين دو عروسك، نقشۀ خاور دور و خاورميپشت ا

و سپس . تنام را از قالبش برداشت و در دھانش مچاله کرديع به طرف نقشه رفت و وي سر»كسونين«. آميزان بودند

بعد آن را به . »مين نداري به ایازيگر نيچقدر بد مزه است د«:  برايم ترجمه کردند که بعداً چيزی را به فرياد گفت 

  .ر كشورھا تکرار کردين صحنه را از نو با سايو ھم. داخل سطل پرت كرد

ً از ي آسی جنوب شرقیگر نه از كشورھاي او دی بعدیھا ن بود كه انتخابيآنچه مرا به تعجب واداشت ا ا، بلكه تماما

بعد رفت به سراغ پاكستان و . رانيه و اي، عراق، سوریت، عربستان سعودين، كويفلسط: انه بودند ي خاورمۀنطقم

  .افغانستان

 کشوری را به سطل زباله پرتاب می کرد، قطعه ای را به شکل تکراری فرياد می زد ھر بار که نيکسون عروسک

  ».ین اسالمياطي محمد، شیھا تي عفر مسلمان،یھا سگ«:  عليه اسالم بود ئیکه شامل ناسزاگو

ھيجان . با پرتاب  ھر کشوری به داخل سطل، تماشگران ھيجان زده تر می شدند. جان آمده بودندي به ھیليت خيجمع

گر احساسات ي اوقات زباِن بازی گاھئیكردم كه گو یاحساس م.  و خشمیتماشگران مخلوطی بود از  خنده، و شگفت

ان جمِع سرپا ايستاده، از ھمه قدبلندتر يدر م. به من ھم حالت اضطرابی دست داده بود. دآنھا را جريحه دار می کر

م ي آن را برا»یراس« ی گفت كه وقتیزيكسون چيبعد ن. بودم و نگران بودم که مبادا ھدف خشم جمعيت قرار بگيرم

  .ديترجمه كرد، سرم سوت كش

 را از قالب یاندونز» !م؟ياوري در بی پولی می توانيم از اندونزبرويم ببينيم آيا. ید به بانك جھاني را بدھیكين يا«

ك مرد ي. دي از تاريکی به صحنه پریگرين لحظه، عروسك ديدرست در ا. نقشه برداشت تا به داخل سطل پرتاب كند

  .اش چاپ شده بود نهي سیوضوح رو نامش به. یراھن محليرنگ و پ ی خاكی با لباس راحتئیاياندونز

  ». استیاستمدار محبوب باندونگيك سي«: ح دادي توض»یراس«

  .كرد یل ميد و دستش را حايپر یور م ور و آن ني و عروسك حامل سطل، ا»كسونين«ن ين عروسك عمالً بيا

در اين جا تمام جمعيت يک پارچه شروع کردند به » .ك كشور مستقل استي یاندونز! دست نگھداريد« : اد زديفر

 فرو كرد، ئیايزه در بدن مرد اندونزي را كه در دست داشت مثل نیمرِد حامل سطل پرچمن لحظه، يدر ا. دست زدن

مرگ نمادين سياست مدار . پس از اين حرکت مرد تلوتلو خوران نقش بر زمين شد و به مرگی اندوھناک در گذشت

.  را بلند کرده بودند شانۀ پر ھياھو بين تماشاگران شد و ھمه با فرياد مشت ھای گره کردئیاندونزی موجب بلوا

ش را ترك يم، صحنۀ  نمايبعد با تعظ. كردند یت نگاه ميستاده بودند و به جمعيكسون و مرد سطل به دست آنجا اين

  .كردند

  ».د بروميكنم كه من با یفكر م«:  گفتم »یراس«به 

 من به سھم یول» ستندبا شخص تو دشمن ني. ستي نیزيچ«: ام انداخت و گفت ت دور شانهينشانۀ حما دستش را به 

  .خودم از اين بابت چندان اطمينان خاطری نداشتم

نان دادند كه نمی دانستند که يگران به من اطمي و د»یراس«. خانه م به قھوهي رفتیبعد از پايان نمايش،  ھمگ

ھا  ان از جویكي.  و بانک جھانی را برای نمايش امشب انتخاب می کند»نيکسون« اين قطعۀ طنز آميز »دالنگ«

 بلند گفتم نكند او یبا صدا» .ركننده استيگ شه غافلي  ھم١٣یش عروسكين استاد نماي ایكارھا«: اظھار داشت كه

 خودخواه باشم ودر یليد خي از جمع با خنده گفت كه بایكي.  گذاشته استءش را به اجراين نمايامشب به افتخار من ا
                                                 

13. Puppeteer 
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دوستی که کنار من »  ھا استامريکائیاين بينش خاص «افه کرد  اض حالی که با دست دوستانه به شانه ھايم می زد

 می ءھا از اين سبک نمايش ھا به اجرا ئیكايمراا يآ.  خيلی سياسی ھستند ی اندونزیاھال«: نشسته بود گفت 

  »گذارند؟

 یا برااما شم«: روی من نشسته بود، دانشجوی رشتۀ زبان انگليسی بود، او از من پرسيد ه  که روبئیدختر زيبا

  »ست؟يطور ن نيد، مگر ايكن یكار م" یبانك جھان"

» یالملل ني بۀ توسعیاالت متحده برايآژانس ا«ن ي  و ھمچن١٤»اي آسۀبانك توسع «یام برا یت فعليگفتم كه مأمور

  .است

ش يه نمايا شبيآ«: و بی آن که منتظر پاسخ بماند ادامه داد و گفت» ستند؟ي نیكينھا يا ھمۀ ايآ«: و دوباره پرسيد 

 یدنبال لغت» ... ست كه انگار ما مشتیيطور ن نير كشورھا اي و سایا نگاه دولت شما به اندونزيست؟ آيامشب ن

  .»انگور«:  از دوستانش كمكش كردیكيگشت كه  یم

و د ين را بخوريانگلستان را حفظ کنيد، چ. که می توان آنھا را چيد و انتخاب کرد! ك   مشت انگور ھستيميقاً، يدق«

  ».كه تمام نفت ما را بردند نيالبته بعد از ا«:  اضافه كردیگريخانم د» .ديندازي را دور بیاندونز

افتخار می کردم که به اين قسمت .  نبودمئی به چنين پرسش ھائی در حد پاسخ گویمی خواستم از خودم دفاع كنم ول

می خواستم .   وان حملۀ شخصی به خودم تلقی کنماز شھر آمده ام و شاھد نمايشی بوده ام که ممکن بود آن را به عن

که آنھا اين شھامت مرا بازشناسی کنند، و ببينند که در واقع من تنھا عضوی از اعضای گروه خودم ھستم که زحمت 

 را به خود ھموار ساخته و به فرھنگ آنھا عالقه نشان می دھد، و تنھا فرد خارجی حاضر »باھاسا«آموختن زبان 

با اين وجود ترجيح دادم، محض احتياط، اين افکار درونی را مطرح . ی بوده امئروسکی سنت جاوه در نمايش ع

 به نظر آنھا چرا ،ندازم، و به اين منظور از آنھا پرسيدمگويمان را در مسير ديگری بي و نکنم و سعی کردم گفت

  . مسلمان را انتخاب کرده بود با قطع نظر از موردی که مربوط به ويتنام می شد، تنھا کشورھای »دالنگ«

  ».چون که طرح آنھا روی ھمين کشورھا متمرکز شده«:  با انفجار خنده ای گفتیسيبا روی زبان انگلي زیدانشجو

ھا از آن  یلند كه نازاتنام تنھا به مثابه يک عمليات پشتيبانی مطرح است، مثل ھيو«:  ديگر از بين جمع ما گفتیكي

  ».ودشان استفاده كردند خیبرای سکوی عمليات بعد

  ».ھدف اصلی آنھا جھان اسالم است«: و دختر خانم دانشجو اضافه کرد

 ً ً نم«::  می بايستی پاسخی به او می گفتم و گفتم حتما » . استیكا ضداسالميمراد كه يد اعتقاد داشته باشيتوان یمسلما

رخ ؤحتما آثار او را بخوانيد، او يک مست که بايد ارخين خودتان ؤ؟ يکی از میاوه، نه؟ از ك«: در جواب گفت

ھا  ستين كمونينده بي در قرن آی كرده بود كه جنگ واقعینيب شي پنجاه پۀ  او در دھ»١٥.یب نيتو«نام  انکليسی است  به

  ».ھا و مسلمانان درخواھد گرفت یحين مسي نخواھد بود بلكه بیدار هيو طرفداران سرما

  »ن مطلب را گفته است؟يا "یب نيآرنولد تو"«: دميبا تعجب پرس

  ».ديرا بخوان»  غربیايجھان و دن«: شيتمدن در بوتۀ آزما"بله، كتاب «: گفت

ھمه به ھم نگاه كردند، انگار سؤالم » ان وجود داشته باشد؟يحين مسلمانان و مسي بید عداوتي چرا بایول«: دميپرس

 گوش را ینيا دچار سنگي كندذھن ی كه شخصنه، انگارينا، آرام و با طمیكي.  بودآمده مضحك به نظرشان یليخ

ا را در يكا ــ مصمم است كه كنترل دنيمراخصوص رھبرش  را غرب ــ بهيز«: مورد خطاب قرار داده باشد، گفت

                                                 
14. Asian Development Bank 
15. Arnold Toynbee 
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 در مقابلش یشورو. ق استين به توفي ھم قریليخ.  شودیخ بشري تارین امپراتوريتر ل به بزرگيرد و تبديدست بگ

 یمانين و ايآنھا د.  اين موضوع را فھميده بود»یب نيتو«. ھا دوام نخواھد آورد یمت شوروستاده است، اما مقاويا

دھد كه ايمان، يعنی روح، اعتقاد به قدرتی برتر  یخ نشان ميتار. شان فاقد انسجام ذاتی است یدئولوژيندارند و ا

لذا صبر . انيحيش از مسي بی حتگران،يش از ديم، بي برخورداریمانين ايما مسلمانان از چن.  استیاتيامری ح

  ».قدرت می گيريم. ميكن یم

  ».ما صبر می کنيم، بعد مثل مار ضربۀ کاری را وارد می کنيم«: ن راستا گفتي ديگر در ھمیكي

ادثه ای روی حم كه چنين يم بكنيتوان یچه کار م! یچه فكر وحشتناك«: توانستم خودم را مھار كنم، گفتم ی میسخت به

  ».ندھد

ص و خودخواه يقدر حر نيا«:  زبان انگليسی بود مستقيم به چشمانم نگاه كرد و گفتیخانمی که دانشجودختر 

مردم از . ستاا ي ھم در دنیگري دیزھايتان چ ی بزرگ و  فروشگاه ھای تجملیھا  خانهید كه ورايابيدر. دينباش

رند و شما به يم ی می كوچك از تشنگیاھ بچه. ديتان ھستيھا ليۀ سوخت اتومبيرند و شما نگران تھيم ی میگرسنگ

 مردم شما یشوند، ول ی مثل ما در فقر و فاقه غرق مئیھا ملت. ديگرد ی مد میھا ل لباس در مجلهين استيدنبال آخر

ا ي  ١٦بعد، برچسب تندرو. ديا ن صداھا بستهي ایگوشتان را بر رو. شنوند ی ما را نمیخواھ اد كمكي فری صدایحت

 ید قلبتان را به رويد، باي سوق دھیر فقر و بردگيگران را به مسيكه د ني ایبه جا. ديزن یآنھا مست بودن به يكمون

  ».دئيد، محكوم به فناير نكنيياگر تغ.  نمانده استی باقیاديفرصت ز. دي و ستم ديدگان باز كنءفقرا

ا»باندونگ«استمدار محبوب يچند روز بعد، س از شب مهيش خي، كه عروسِك آن در نم ا یب رده »كسونين« ب ه ک  مقابل

واری می  ز مت ده ني شته می شود و رانن ل ک ر تصادف اتومبي بود و به دست مرد سطل به دست کشته شده بود، در اث

 گردد

                                                 
16. Radical 


