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John Perkins 

 
  ١٠فصل 

  يك قھرمان: رئيس جمھور پاناما

 در ١»توكوِمنِ « یالملل نيم در فرودگاه بيمايی، ھواپئ، زير باران شديد حاره ١٩٧٢ اپريل ماه یھا  از شبیكي

ا چند تن از کارمندان يک تاکسی مشترک گرفتيم و چون من بر حسب عادات آن دوران ب. فرود آمد» پاناما «

از ورای شيشۀ جلوی ماشين که زير رگبار باران بود روی .  جلو کنار راننده نشستمیدانستم، در صندل ی مئیاياسپان

يک تابلوی تبليغاتی که با نورافکن ھای ماشين روشن شده بود، چھرۀ مرد خوش تيپی را ديدم که چشمان نافذ و 

او يک کاله با لبۀ پھن ھم داشت که يک طرف آن به نحوی به طرف باال تاب خورده بود . بروان برجسته ای داشتا

ُعَمر «:ن ي نوی او را شناختم، قھرمان پاناماکه در چشم بيننده شخصيتی گستاخ به نظر می رسيد فوراً 

   »٢.خوسيتور

                                                 
1. Tocumen 
2. Omar Torrijos 
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ل ي از دالیكيدانستم كه  یم.  ن خودم را آماده کرده بودموبرای اين سفر مثل سفر قبلی با مراجعه به کتابخانۀ بوست

 در كسب ی وین مردم پاناما دفاع راسخ او از حق پاناما در ادارۀ كشور و استواري در ب»خوسيتور«ت يمحبوب

 خ گذشتۀ پانامايبار تار  خفتیھا  خود، جلو لغزشیم داشت كه با رھبرياو تصم. بود» آبراه پاناما« بر یت مليحاكم

  .رديرا بگ

 ھم یم گرفت كاناليكرد، تصم ی ، بر ساخت آبراه سوئز نظارت م٣نان دولِسپي، فردی كه مھندس فرانسویزمان

 از خاك ی حفر كند، در آن موقع، پاناما بخشی مركزیكايمرايانوس آرام در تنگۀ انوس اطلس به اقي اتصال اقیبرا

 ی در پیب پيع خودشان را شروع كردند، اما با مصايسھا تالش و ی، فرانسو١٨٨١در آغاز سال . ا بوديكلمب

ن ي تئودور روزولت اید؛ اما براي انجامیك فالكت مالي پروژه به ١٨٨٩ت، در سال ،يدر نھا.  مواجه شدندیمتعدد

 ء را امضایا ا خواست تا معاھدهيكا از كلمبيمرايستم،   اّول قرن بیھا در سال.  جديدی شدیايبخش رؤ فالكت الھام

ا اين در خواست را رد يولی كلمب.  واگذار می گرديدی شمالیكايمرايوم ك كنسرسي پاناما به ۀد كه طبق آن، تنگكن

  . کرد

 در منطقه ئیكايمرايل كرد و سربازان ا گسيل را به كلمبي ناش ویس جمھور روزولت ناو جنگي، رئ١٩٠٣در سال 

ت يبعد از اين واقعه موجود. دندير كرده و به قتل رساني را دستگی مقاومت محلیرويفرمانده محبوب ن. اده شدنديپ

 ءن معاھدۀ آبراه به امضاي منصوب شد و اولیا نشانده دولت دست.  مستقل اعالم كردندیعنوان كشور پاناما را به

ی  قرار می گرفت و به ھرگونه دخالت نظامامريکان معاھده، در دو طرف آبراه منطقه ای در اختيار يطبق ا. ديرس

 تأسيس  تازه» مستقل«ن كشور يداد كه بر ا ین معاھده به واشنگتن حق ميدرواقع، ا. كا قانونيت می بخشيديمرا

  . داشته باشدینظارت عمل

پ يلينام ف  بهیك مھندس فرانسوي ــ و Hayــ » ھی«كا  يمرا ۀير امور خارجن معاھده را وزيد كه ايجالب است بدان

درواقع، پاناما .  نكردءكس از طرف پاناما آن را امضا چي كردند و ھءر پروژه امضامانكايبونو ـ  واريا ، از طرف پ

 ی برایك فرانسوي و ئیكايمرايك ن يرد؛ وتوافق بيكا قرار گيمراياالت متحدۀ شد تا در خدمت ا یا جدا ميد از كلمبيبا

بخشی بود   الھامیکه اين آغاز : مئيبا نگاھی به گذشته می توانيم بگو.  ثالث انجام گرفته بودیمومت بر كشوريق

  ) ١.(كايمرای  اقدامات بعدیبرا

كه قويا به واشنگتن وابسته بودند در پاناما )  ليھزار فام  (٤ ثروتمندیھا  از خانوادهیا قرن، جرگه ميش از نيب

ه به گمانشان  كیكا، به ھر اقداميمرای حفظ منافع  بودند كه برایراست  دستینان، خودكامگانيا. حكومت می کردند

دانستند،  ین كه خود را متحد واشنگتن مي التیكايمراياق اكثر خودكامگان به س. زدند ی می رسيد دست میضرور

آنان . داد یسم ميالي سوسی كه بویكا عبارت بود از سرکوب ھر جنبش مردميمرايرشان از منافع حكام پاناما ھم تعب

ی كرۀ جنوب مي در سراسر نیستي ضدكمونیھا تي در فعال(NSA)» كايمرای ت مليآژانس امن«و » ايس«از سازمان 

 متعلق به »لياستاندارد او«كا مثل يمرای بزرگ  اقتصادیھا كردند و از كمك به بنگاه یت ميكا حمايمرا ۀقار

  . دنديورز یغ نميدر) دي  آن را خر٦كه بعدھا بوش پدر (» ٥تد فروتيوناي«راكفلرھا و شركت 

ر بر می آمد، برای اين دولت ھای دست نشانده بھبود بخشيدن به فقر عميق مردم وکارگرانی که ھد اماآن چه از شو

                                                 
3. Ferdinand De Lesseps 
4. Oligarchy 
5. United Fruit Company  ئیكايمرا ت ابرشرك: ن مترجما ٣ ه شمار ت ادداشي «ه ب. ك.م

 در آربنز ت دنيپرز¡ ١.م ـ ٣۴۶ ص» گواتماال در آربنز ت دنيپرز
  ت تدفرويوناي¡ ١١گواتماال

6. George H. W. Bush 
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    . ارتباطی نداشتامريکائیمثل برده کار می کردند، به منافع کمپانی ھای بزرگ و 

ز زمان ا.  برخوردار بودندیكا، از اجر و پاداش خوبيمران از شايھا تي حاكم بر پاناما در قبال حمایھا خانواده

ش از ده ـ دوازده بار در امور داخلی ي به حمايت از  بئیكايمرای  نظامیروھاي ن١٩۶٨اعالم استقالل پاناما تا سال ،

 »اكوادور«در » سپاه صلح« كه من ھنوز داوطلب ی، ھنگام)١٩۶٨(كن در آن سال يل. اين كشور مداخله كردند

ان ين نفر در صف خودكامگان، در جري، آخر» ٧اسي آرآرنولفو«. خ پاناما ناگھان عوض شدير تاريبودم، مس

ات كودتا نقش ي در عملیس حكومت ظاھر شد؛ گرچه ويعنوان رئ  به»خوسيُعَمر تور«، سقوط كرد و ئیكودتا

  )٢.( نكرده بودءفاي ایفعال

نشين  ئیاو خود در شھر روستا. ستندينگر یدۀ احترام ميد  به»خوسيتور«ن پاناما به ئيطبقات متوسط و پا

ع ي سریلي را خیمراتب گارد مل نش در آن آموزگار مدرسه بودند، بزرگ شده و سلسلهي، كه والد»اگويسانت«

ت يت و محبوبي از حماءن فقراي ب١٩۶٠ ۀی بود كه در دھ پاناما، نھادی اصلی، واحد نظامیگارد مل. ده بوديدرنَوَرد

دا يآبادھا حضور پ یدھد، در حلب یان گوش مينواي بیھا معروف بود كه او به حرف.   برخوردار بودیرو به رشد

افتن كار به ي یكند، برا یت ورود به آنجاھا را نداشتند جلسه برگزار مأياستمداران جر كه سئیھا كند، در آلونك یم

ازمند اختصاص می ي نیھا اش را برای کمک به خانواده ی محدود شخصی منابع مالیكند و حت یكاران كمك ميب

  )٣.(دھد

 خود را »خوسيتور«.  پاناما ھم فراتر رفتی از مرزھای به ھمنوع، حتی و دلسوزیشھرتش در عشق به زندگ

ان از دو جناح يجو  كه به پناهئیل كند؛ جايان از شكنجه تبدي فراری اَمن برایمتعھد كرده بود كه كشورش را به مكان

مردم به او . داد ی ضد كاسترو، پناه می راست دستیھا كي و چه چریليچ در »نوشهيپ«، چه مخالفان چپ یاسيس

 »خوسيتور«. ستند؛ يعنی موضوعی که تحسين تمام نيم کرۀ جنوبی را برمی انگيختينگر یعنوان عامل صلح م به

كرد؛  ی تالش میئ  بود كه دلسوزانه در حل اختالفات فرقهیاو رھبر. گر ھم شھرت به ھم زده بوديك نظر دياز 

كاراگوئه، ين چون ھندوراس، گواتماال، السالوادور، ني التیكايمرا آی از كشورھایاديعداد زن تي كه بیاختالفات

 ی برای پاناما سرمشقیون نفريليكشور كوچك دوم. افكند ی و پاراگوئه تفرقه میليچين، ا، پرو، آرژانتيكوبا، كلمب

 ــ یالت كارگري از تشكیا ف گستردهين نفوذ طيا.  شده بودی رھبران جھانی برای و منبع الھامیاصالحات اجتماع

 را در بر ايبي از لیه معمر قذافي شبیان اسالميكردند ــ تا نظام یۀ بلوك شرق توطئه ميكه در جھت تجز

  )۴.(گرفت یم

 یھا كن پاك  ، شاھد حركت برفئی كه پشت چراغ راھنمایدر ھمان شب اول حضورم در پاناما، در حال

ار ي، مرا بسیغاتي تبلی آن تابلوین مرد خوشرو، پرجذبه و شجاع از باالي خندان ال بودم، نگاهي اتومبیپرسروصدا

دانستم كه او شخصيتی است که بر اساس  ی بوستون میطی مطالعاتم  در كتابخانۀ عموم. تحت تأثير قرار داد

.  نبودیگرير دا كشويدست واشنگتن  ن كشورآلت يخ پاناما، ايبار در تار ني اولیبرا. اعتقاداتش عمل می کند

 و كمك به درماندگان اعتقاد یاو به اصالحات اجتماع. ا مسكو نشدي پكن یھا م وسوسهيگاه تسل چي ھ»خوسيتور«

الت متحدۀ ي از ائی مصمم بود تا رھا»خوسيتور«خالف كاسترو، . ی نمی کرد سم جانبداري از كمونیداشت ول

  . امکان پذير سازد،شودكا را بی آن که با دشمنان اين کشور ھم پيمان يمراآ

ن يمقاله، ضمن تحس. ك مجلۀ گمنام برخوردمي در یا  به مقالهیطور تصادف  بوستون، بهیدر كتابخانۀ عموم

اد  کرده بود كه با واژگون ساختن سنت ديرينۀ تبعيت از اقتدار اياالت ي یعنوان شخص ، از او به»خوسيتور«
                                                 

7. Arnulfo Arias 
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  ٨»ر آشكاريتقد«ۀ ي مقاله به نظریسنده در ابتداينو. خواھد ساخت را متحول امريکا، تاريخ قارۀ امريکامتحدۀ 

 در نيويورک و  John O'Sullivan روزنامه نگاری به نام جان او سوليوان١٨۴۵ می ٣١به تاريخ [كند  یاشاره م

: مطرح می کند » تقدير آشکار« نظريه اش را تحت عنوان  James Polk جيمز پولک  جمھور در حضور رئيس

ً امريکاوم مفھ«  مفھومی است که با رحمت الھی پيوندی ناگستتنی داشته و تقدير آشکار آن بر اين اساس است  اساسا

 بايد اين نور رحمت امريکاو سپس .  بايد به تسخير درآيد و در آن آزادی و دموکراسی گسترش يابدامريکاکه تمام 

حضار از اين سخنرانی به وجد می » به عھده گيردالھی و پيشرفت را به تمام جھان گسترش دھد و ھدايت آن را 

چند ماه بعد، جيمز پولک با تکيه به ھمين مأموريت مقدس  گسترش نيروھايش را به طرف غرب و تسخير . آيند

ی اريبس.]   باقی مانده استامريکاامروز، ھمين نظريه سنگ بنای اصلی سياست خارجی . مکزيک  توجيه می کند

 توسط ی شمالیكايمراير ن، تسخين دكتريطبق ا. ه بودندين نظري طرفدار ا١٨۴٠ھۀ ھا در د ئیكايمرااز 

ھا، کشتار گاوھای وحشی،  پوستان، تخريب جنگل  بوده و در نتيجه قتل عام سرخیت الھيك مشيدپوستان مھاجر يسف

ر استثمار مدام كارگران  بی كه متكیھا و شكل دادن به اقتصاد  در رودخانهی فرعیھا جاد نقبيھا، ا  باتالقیروبيال

ن مقاله مرا واداشت تا دربارۀ طرز يا.ان که از مقدرات الھی بايد دانستينه محصول آدمرا  باشد یعيو منابع طب

مز يج«س جمھور ي رئی   كه از سو»٩مونرو«ن يبا استفاده از دكتر. از جھان، فكر كنم) كايمراآ(  كشورم یتلق

تقدير « دوباره مطرح گرديد تا نظريۀ ١٨۶٠ و ١٨۵٠د، در سال ھای  مطرح شده بو١٨٢٣  در سال »١٠مونرو

 روی تمام نيم کرۀ شمالی ، امريکارا در حد اعالی آن مورد استفاده قرار دھند و سيطرۀ اياالت متحدۀ » آشکار

ز اين قاعده مرکزی و جنوبی را به عنوان قانونی خدشه ناپذير بپندارند و خود را مجاز بدانند تا ھر آن گاه کشوری ا

ن ي، با توسل به ھمين دكتر)پسر تئودور روزولت(  روزولت یتد.   مورد حمله قرار گيردسر پيچی کرد فوراً 

 ئیكذا» یآزادساز«ا در دوران يكن، ونزوئال و كلمبيني دومیكا در جمھوريمراياالت متحدۀ مونرو بود، که دخالت ا

ويليام ھوارد «طور عمده   ــ بهیگري پس از دیكيكا، يمرای د جمھور بعیرؤسا. ه كرديا را توجيپاناما از كلمب

 واشنگتن را ئیكايمرا ی پانھا تين، فعالين دكتري ــ با استناد به ا»ن روزولتي  و فرانكل١٢لسوني ، وودرو و١١تفت

د يتھد «بھانۀ كا بهيمرااالت متحدۀ يستم، ايمۀ آخر قرن بيتاً، در نينھا.  دوم گسترش دادندیان جنگ جھانيتا پا

 به یتنام و اندونزيشه با ديگر کشورھای جھان رفتار کردند و آن را از جمله در ويبر اساس ھمين اند» سميكمون

  )۵.(کار بستند

ست كه دست ي نین رھبريدانستم كه او اول یم. كا شده استيمراياالت متحدۀ ك نفر سِد راه ايد يرس یحال به نظر م

 ئیتنھا  به»خوسيتور« یاند ــ ول ن كار را كردهيچون كاسترو و آلنده قبل از او ا ین اقدام زده است ــ كسانيبه ا

او به زبان ساده . زد ین كار ميسم و بی آن که از انقالب حرف بزند دست به اي كمونیدئولوژيخارج از چھارچوب ا

ز وسط كشورش  كه ایا نش و بر آبراھهيت مردمش، سرزميحق حاكم:  استی حقوقیگفت كه پاناما دارا یم

  .كا معتبر و مقدس است که برای پانامايمرايالت متحدۀ  برای ا زانين حقوق به ھمان ميا. گذرد یم

 یات جنگين به مركز آموزش عملي  و ھمچن١٣»كايمراقارۀ ) یآموزش نظام( مدرسۀ « به استقرار »خوسيتور«

                                                 
8. Manifest Destiny 
9. Monroe Doctorine  
10. James Monroe 
11. Taft 
12. Wilson 
13. School of the Americas  انينظام اغلبِ  آه كايمرا ۀمتحد االتيا یظامن ۀمدرس كي : 

 آمار، طبق و، ننديب یم آموزش آنجا در نيالت یكايمرا یراست دست یافراط
 دگانيد آموزش به مربوط نيالت یكايمرا یآشورها یآشتارها و ها یزياآثرخونر

 ۀمدرس«: مترجمان ١٠ ۀشمار ادداشتي «به ديآن نگاه. (م ـ است مدرسه نيا
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جنوبی معترض بود كه ھردو در منطقۀ آبراه كا در منطقۀ يمرياالت متحدۀ  ای تحت فرماندھیا ژۀ  مناطق حارهيو

 یكايمرای جمھور كا از خودكامگان و رؤسايمراياالت متحدۀ  مسلح ایروھاي نی متمادیھا سال. واقع شده بودند

ن مراكز ين و مجھزتريتر ن مؤسسات كه بزرگي خود را به ایكرد تا پسران و افسران ارشد نظام ین دعوت ميالت

، ئی بازجویھا ن مراكز، آنان با روشيدر ا. كا بود، بفرستنديمراياالت متحدۀ از ا در خارج یآموزش نظام

سم و در جھت يه كمونيھا را عل ن آموزشيشدند و ا ی آشنا می نظامیھا كين تاكتي و ھمچنی مخفیاتي عملیھا مھارت

دا ي پیه فرصتبستند؛ ضمن آنك ی به كار می خصوصیھا  و ابرشركتی نفتیھا  خود، شركتیھا ئیحفظ دارا

  .جاد كنندي ایوند دوستيكا پيمراياالت متحدۀ ان ارشد ايكردند تا با نظام یم

ن مؤسسات يا.   ثروتمندان که صاحب امتياز بودند، از آن نھادھا نفرت داشتندیاستثنا ن، بهي التیكايمرامردم 

دادند كه  ی را آموزش میراست ستگران د  مرگ و شكنجهیھا  شناخته شده بودند كه جوخهئیھا عنوان آموزشگاه به

داشت كه  یح و واضح اعالم مي صریلي خ»خوسيتور«. خواه را سر كار آورده بودند تي خودكامه و تمامئیھا ميرژ

 كشورش ی در داخِل مرزھایرد و ضمناً منطقۀ  آبراه را بخشيپذ ی را در خاك پاناما نمین مراكز آموزشيحضور ا

  )۶.(داند یم

 است، ھيچ موشکی قادر نيست یآرمان ُعَمر آزاد«: ر آني تابلو و نوشتۀ زی ژنرال بر رویور دن چھرۀ خوشيد

حدس می زدم که در اين قرن بيستم تاريخ پاناما ھنوز از . ستون فقراتم به لرزه آمد» !چنين آرمانی را نابود سازد

  .يش خواھد داشت در پيک دوران پر مشکل و حتی تراژ»توريخوس«سرانجام خود بسيار دور است و 

به من . ت خودم بودميمن در فكر موقع.  سبز شد و راننده برای ماشينی که جلوی ما بود بوق زدئیچراغ راھنما

ً ي را منعقد كنم كه، درواقع، اولیمأموريت داده شده بود تا قرارداد .  بود»نيمِ « شركت ی جامع عمرانن طرح واقعا

آژانس «  و ١٤»كنيمراينتر  اۀبانك توسع«، »یبانك جھان« مشترِك یردايلي میگذار هين برنامه قرار بود سرمايا

، حمل ی انرژیھا ادشده در بخشي یھا یگذار هيسرما.  كندیه اقتصاديرا توج» یالملل ني توسعه بیاالت متحده برايا

بود تا  یا لهي ترفند و وسیگذار هين سرمايا. گرفت یت صورت مي بااھمین كشور كوچك ولي ایو نقل و كشاورز

  .كا سازديمرايگر، آلت دست له، آن كشور را، چون گذشته، بار ديشه مقروض كند و، به اين وسي ھمیپاناما را برا

 یم را فراگرفت، ولي از احساس گناه سراپایرفت، طوفان یش ميشكافت و به پ ی دل شب را می كه تاكسیدر حال

 یا زده بودم و وجدانم را فروخته بودم؛ و حاال، برايدر، دل به »جاوه« داشت؟ در مورد یتيچه اھم. مھارش كردم

ك چشم به ھم زدن، ثروتمند، ي توانستم به یابد؛ مي دست وپا كنم كه تا آخر عمرم دوام یتوانستم فرصت یخودم م

  .مشھور و قدرتمند شوم

  

  ١١فصل 

  دزدان دريائی در منطقۀ آبراه

 »فيدل«. عنوان راھنما فرستاد تا مرا در اطراف شھر بگرداند را به »دليف«نام   بهیروز بعد، دولت پاناما مرد

جِد پدربزرگش در كنار . كرد یقامتی بلند و الغر داشت و خيلی ھم خون گرم بود و خيلی به  كشورش افتخار م

بعد . م ھست»نيتام پِ « از اخالف ینوع به او گفتم كه به . ده بوديا جنگي كسب استقالل از اسپانی برا»واريمون بوليس«

 صحبت یسيبه زبان انگل.  دل گرم شدمیلي خوانده است، خیولياو را به زبان اسپان» ميعقل سل«دم كتاب يكه فھم
                                                                                                                                                   

 ص (».آشتار و خشونت شكنجه، آموزش مرآز ـ كايمرۀ اقار) یامنظ آموزش( 
(٣٨۴  

14. Inter-American Development Bank 
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  . ھيجان زده شدیليكنم خ ی را روان صحبت میولي فھميد كه من زبان اسپانی وقتیكرد ول یم

 را به خود یوليوختن زبان اسپان زحمت آمیكنند ول ی مینجا زندگيھا در ا ھا سال ئیكايمرای از ليخ«: گفت

  ».دھند ینم

طور كه از  ھمان. شد یده ميد نامي جدیلش مرا به قسمت اعيان نشين و پر جذبۀ شھر برد، كه پاناماي با اتومب»دليف«

 واقع در یان كشورھايح داد كه پاناما، در ميم، توضيكرد یل عبور ميشه و استي شیھا با نما خراش مقابل آسمان

  . استیالملل ني بیھا  بانكیش از ھمه داراي ، ب»١٥وگراندهير«جنوب 

 دربارۀ یادي زیھا لؤايمان سھا یاز مشتر.  می کنندالقطاكا يمرامعموالً به ما، سويِس قارۀ «:  گفت»دليف«

  ».ميكن یشان نم ی بانكیحسابھا

م يديچي پیابانيت، به سمت خرف یانوس آرام فرو مي آرام آرام در اقيد  كه خورشیك غروب، موقعيبعدازظھر، نزد

 در آبراه یا مشكليدم آياز راھنمايم پرس. ف، لنگر انداخته بودنديرد ، بهیادي زیھا یكشت. که در امتداد خليج بود 

  وجود دارد؟

 می آيند جاپاننصف اينھا از . وبت خود ھستندطور است، به صف در انتظار  ن نيشه ھميھم«: با خنده جواب داد

  » .كا می آينديمراياالت متحدۀ  است که از ائیشتر از آنھايب یتعدادشان حت

  . داردیم تازگين مطلب براياعتراف كردم كه ا

  ».دانند ی نمیاديز زيا چيۀ دني از بقی شمالیكايمرامردم ! كنم یتعجب نم«: گفت

روی يک تابلوی . د شاخه دوانده بودنیميوارھای ويرانه ای قدي ميخک بر دیھا گل. مي توقف كردئیبايدر پارك ز

 است که در گذشته به جھت حفاظت شھر در مقابل غارتگران و دزدان ینجا بقايای دژيراھنما نوشته شده بود كه ا

ك مرد يپدر، مادر، پسر، دختر و : كردند  یك خود را پھن مين كي بساط پیا خانواده.  انگليسی ساخته بودندئیدريا

طور كه از كنار آنان  ھمان. به آرامش آنھا احساس حسادت می کردم. ھا بود مسن كه احتماالً پدربزرگ بچه

ا گردشگر ھستند، يدم آيپرس.  سالم كردندیسي تكان دادند و به انگلی زدند، دستیم، زن و شوھر لبخنديگذشت یم

 ھستم كه در یمن نسل سوم«: ح داديغرور تمام توضبا . مرد خانواده نزد ما آمد. پرسش من موجب خندۀ آنھا شد

 از یكياو رانندۀ . نجا مھاجرت كرديپدربزرگم سه سال بعد از حفر آبراه به ا. كنم ی میمنطقۀ آبراه زندگ

  ».دنديكش ی آبراه میبندھا ھا را در آب ی بود كه كشتئیتراكتورھا

. پدرم مھندس بود«:  كرد و گفتیا ك بود، اشارهين كيدن بساط پيھا در چ رمرد كه سخت سرگرم كمك به بچهيبه پ

پشت . وسته بوديھا پ ك به پدرشوھر و بچهين كيدن بساط پيھم  برای چ زن او. »خود من  ھم کار او را دنبال کردم 

 را »مونه« بود و تابلوھای نقاشی ئیبايالعاده ز صحنۀ فوق. رفت یلگون فرو ميد در آب نيسر آنان، قرص خورش

  .كا استيمراياالت متحدۀ ا  او شھروند ايدم که آياز مخاطبم پرس. می کردتداعی 

دو، نزد  پسربچه، به. »كا استيمراياالت متحدۀ منطقۀ آبراه، جزء خاِك ا! البته«:  به من كرد و گفتیبا ترديد نگاھ

  .پدر آمد كه شام حاضر است

  » ا پسِر شما نسل چھارم را تشکيل خواھد داد ؟يآ«

ن بخت و يخواھم كه پسرم ھم ا یھر روز از خدا م«:  آسمان باال بردیش را به سويھا  دعا، دستیبرا ئیمرد گو

 كرد و »دليف«رو به . ن آوردئيش را پايھا بعد دست» .العاده است  در منطقۀ آبراه فوقیزندگ. اقبال را داشته باشد

                                                 
15. Rio Grande .نيالت یكايمرا در یطوالن یا رودخانه   
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  ».ميم نگھش داريگر ھم بتوانيدوارم كه پنجاه سال ديفقط ام«: گفت

  ». استیمرد خطرناك. زند ی، ثبات و آرامش را برھم م»خوسيتور«آن مردك مستبد، «

ام ي تان اۀيدوارم شما و خانوادام .  Adios خداحافظ« به او گفتم  ئیبعد با سرعتی غير قابل کنترل به زبان اسپانيا

  ».ديرياد بگيد و مطالب بيشتری دربارۀ فرھنگ پاناما ينجا بگذراني را در ایخوب

.  رفت كين كي و بساط پ ع به سمت خانوادهيو سر» .ستميزبانشان را بلد ن«:  به من انداخت و گفتیبا نفرت نگاھ

  .»متشكرم«: ام انداخت، محكم فشارم داد و گفت  به جلو آمد و دستش را به دور شانهی قدم»دليف«

 تا حدودی یست ولين نياينجا بدتر« : فتدر راه بازگشت به شھر، منطقۀ فقير نشين منطقه را به من نشان داد و گ

  ».معرف محله ھای فقير نشين ديگر است

 یھا قيه قاي شبی فّكسنیھا ن كلبهيا. شد یده مي پر از آِب راكد دئیھا  و گودالی چوبئیھا ابان، كلبهيدر تمام طول خ

ديدگی و فاضالب وارد فضای ناگھان بوی گن.   ای به نظر می رسيد که در فاضالب نشست کرده اند زھوار در رفته

ل يكه اتومب به محض آن. دنديدو یل ما مين اتومبي باد كرده در طرفیھا  با شكم داخل اتومبيل شد وتعدادی  بچه

اد يآنھا مرا به . كردند یشدند و با درخواست پول، مرا عمو خطاب م یھا دور من جمع م كرد، بچه یتر حركت م آرام

  .انداختند ی م»جاكارتا«

قطع نظر از طرِح چند قلب و نام چند زوج عاشق ، روی اكثر . وارھا با شعار و نوشته پر شده بودي از دیليخ

برگرد به خانه ات «: كا بود يمراياالت متحدۀ  ديده می شدند كه حاکی از نفرت به ائیھا شعارھا وارنوشتهيد

كسون يبه ن«، »داران عمو سام، بزرگِ برده«، »دن به آبراه ما دست بردارياز ر«) گرينگو يعنی بيگانه(» !گرينگو

 یسو  است به ی راھیمرگ در راه آزاد«: ن بودي كه ترس به دلم انداخت ایاما شعار» .ستيتنام نيبگو پاناما و

  . را ھم چسبانده بودند»خوسيُعَمر تور« از ئین شعارھای ديواری گھگاه پوسترھاين ايب» .حيمس

پس . ی ھستئیكايمراتو ھم كه شھروند . واز عبور دارممن كه ج.  به آن طرفحاال بايد برويم«:  گفت»دليف«

  .ميديرنگ بود كه به منطقۀ آبراه رس یآسمان انار» .ميم برويتوان یم

ً ه كردم خودم را ب یمن که فكر م ش از حِد آنجا را يوفور و رفاه ب.  شگفت زده شده بودمخوبی آماده کرده ام، واقعا

 یھا ني مجلل، زمیھا ز و آراسته، خانهي تر و تمیھا درنگ، چمني بزرگ سفیھا نم ــ ساختمانتوانستم باور ك ینم

  .گلف، فروشگاه ھا و سينما ھای متعدد

، ی تجاریھا تيتمام فعال. كاستيمراياالت متحدۀ نجاست اموال اين است كه ھرچه ايت ايواقع«: گفت

. ات پاناما معاف ھستندين و ماليھا ـ ھمه و ھمه از قوان ران، رستوئیباي زیھا ھا، سالن شگاهيھا، آرا سوپرماركت

ً یازين گلِف ھجده امتيھفت زم ياالت ھا و مدارس ا  در ھمه جا در دسترس ھستند، دادگاه، دفاتر پست که تقريبا

  ».گري است در دولت دیقتاً دولتيحق. ز وجود دارديچ ھمه. كايمرامتحدۀ 

  »!!ینيچه توھ«

 واقعه را توضيح می بله، اين ھمان کلمه ای است که کامالً «: آميزی به من انداخت و گفت د ئي تأی نگاھ»دليف«

درآمد سرانه كمتر از ھزار دالر در سال است و نرخ « :  كرد و گفتیا به پشت سرش، به سمت شھر اشاره. »دھد

ك به ھزار دالر در سال ينزد كه درآمد یم، كسيدي كه چند لحظه قبل دیآباد ین حلبيالبته در ا.  درصدی سیكاريب

  ».ديآ یر مي گیسخت شود و اصالً كار به یدا نميداشته باشد پ

  »د كرد؟يچه با«

ولی . م؟ نمی دانميم بكنيتوان یچه م«:  تكان دادیسر. صورتش را برگرداند و با نگاھی خشمگين و آميخته به اندوه
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 بی شك او ھر یول. که جانش را سر ھمين راه بگذاردشايد ھم . كند ی تالشش را م»خوسيتور«دانم كه  یقدر م نيا

  ».جنگد یزند و م یا مي مردمش دل به دری است كه برایآدم. چه از دستش برآيد انجام می دھد

و بدون آنكه منتظر پاسخ » ؟ی برقصیدوست دار«: دي پرسی با لبخند»دليف«م، يآمد یرون مي  آبراه كه بۀاز منطق

  ». از پاناما را به شما نشان خواھم دادیگريم و بعد، منظرۀ ديبخور ئیم غذايبرو«: بماند گفت

  

  ١٢فصل 

  ھا سربازان و روسپی

 به من »دليف«. مي ترك كردیكيابان تاري خی خنك، رستوران را به سویك آبجويك آبدار و يك استيبعد از صرف 

» .ئیايد با تاکسی تا دِم در بي، بائیآ ینجا ميه ا بیوقت«: با اشاره گفت. ميايه نين ناحياده به ايگاه پ چيه كرد كه ھيتوص

  ».، منطقۀ  آبراه قرار داردیوارتوريدرست آنجا، پشت د«: و با انگشت نشان داد

 لنگان یرمرديپ. ميدا كرديمان پ لي پارك اتومبی برای خالئیجا. ل بوديم كه پر از اتومبي شدیرين بايوارد قطعه زم

ن ي بر سپر ماشیرمرد ھم عاشقانه دستيپ. رمرد زدي بر پشت پین آمد و دستين پائي از ماش»دليف«. به سمت ما آمد

  .دي كش»دليف«

  ». من استین، بانوين ماشيا! مراقبش باش«: رمرد داد و گفتي به پی اسكناسۀقطع

 دو .زن نئون بود  چشمكیھا م كه غرق نوِر چراغي شدیاباني نكرده، وارد خی طراينگ در پارك یر كوتاھيھنوز مس

ك ي شلیه صداي شبئیرفتند و صدا ی ھم نشانه میشان را به سويھا یچوبدست. دو، از كنارمان گذشتند پسربچه، به

 »دليف« به ران یسخت ن پسربچه بهي، قد ا»دليف« ی پاھای از آنان رفت تویكي. آوردند یشان درم گلوله از دھان

 دو دستش را »دليف«» .خوام، آقا یمعذرت م«: ن گفتبه نفس نفس زنا. دي عقب كشیستاد و كميپسرك ا. ديرس یم

  »د؟يكرد یك مي شلینم تو و دوستت به كي بگو ببیول!  نشد، جانمیزيچ«:  پسربچه گذاشت و گفتیھا بر شانه

! برادرم است«: ح دادي گذاشت و توضیپسرك دوم به سمت ما آمد و دستش را به صورت حفاظ به دور پسرك اول

ك ي شلیدم كه شما به چه كسيفقط ازش پرس.  نشدمیزيچ«:  كرد و گفتی خندۀ كوتاھ»دليف«» .ميخواھ یمعذرت م

  ».كردم یھا م ین بازيمن ھم كه بچه بودم از ا. ديكرد یم

 ی در منطقۀ آبراه است؛ سعیك ژنرال خارجياو « :  زد و گفتیتر لبخند برادر بزرگ. برادرھا به ھم نگاه كردند

  ». برگردانم که از آنجا آمدهئیمن ھم می خواھم او را به ھمان جا.  دكرد به مادرمان تجاوز كن

  »به  كجا؟«: ديو پرس.  به من كردی دزدكی نگاھ»دليف«

  ».اتازونی«

  »كند؟ ین جا كار ميا مادر شما ايآ«

» .كند یمآنجا، پشت بار كار «: ابان اشاره كردند و گفتندي خی در انتھایھردو پسربچه با غرور تمام به چراغ نئون

  ».دي كنی بازئیشه در روشنايھم. دي مراقب باشید، وليخوب برو«:  داد و گفتیا  به ھر كدام سكه»دليف«

  .و، به دو رفتند» .ميمتشكر! آه، البته آقا«

اند اما   منع شدهیداد كه طبق قانون پاناما، زنان از خودفروش یح مي توض»دليف«م، يزد یطور كه قدم م ھمان

» . حق تن فروشی ندارند ولی زنان خارجی اين حق را دارندیھا كار كنند ول خانه ا رقاصير بارھا د«توانند  یم

 و ھاد تا چشمي طول كشیلحظات.  در گوشمان پيچيدئیكايمرايك ترانۀ مردمی  بلند یم، شدِت صداي شدیداخل بار
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 لباس ینوار دور بازو. ستاده بودندي در اكِ ي نزدئیكايمرايكل ھ یدو سرباز قو. ميق دھيط تطبيمان را با شرايھا گوش

  .نظامی شان نشان می داد که بايد دژبان باشند

استثنای كاله روی  سه زن جوان، لخت و برھنه به.  از کنار بار مرا به طرف صحنۀ نمايش ھدايت کرد كنار»فيدل«

 كاله کابوی ھا را بر سر یگري سبزھا و د  كاله بِِرهیكيھا،   كاله ملوانیكي. دنديرقص ی صحنه میسرشان، رو

كنند و مسابقۀ رقص  ی میگر بازيكديد كه با يرس یبه نظر م. دنديخند ی بود و مدام مئیتن و بدنشان تماشا. داشت

 زنان یاستثنا شباھت به ديسکوتک ھای بوستون نبود، البته به یك، نحوۀ رقص و صحنه بيموز. كنند یبرگزار م

ده ين پوشيشرت و شلوار ج یگرچه ت. ميزبان گشود یسياز مردان جوان انگل ك گروهي انيراه خود را از م.... برھنه

.  منطقۀ آبراه ھستندیگاه نظاميداد كه سربازان پا ی ــ لو میلماناشكل  ی سرشان ــ به نحوۀ اصالح مویبودند ول

 سر داد و یشنودوخ از یادي برگشت و فرخدمتكار فوراً .  زدیا ك خدمتكار زن ضربهي به پشت شانۀ »دليف«

 یتي مصرانه ناظر آنھا بودند و با نارضایليزبان که خ یسيگروه مردان انگل.  گره كرد»دليف«ش را به دور يھا دست

 نيز می ئین زن پاناماي  شامل حال سرنوشت ا١٦»ر آشكاريتقد«ۀ يا نظريدم آياز خودم پرس. گر نگاه كردنديكديبه 

 تدارك ی كوچك ھمراه با دو صندلیزيمان ميگر، براي دئیت كرد و، از جاي ھدایا خدمتكار ما را به گوشه! شود

  .ديد

. ی كردولي زبان اسپان  بهیكيز کناری ما را اشغال کرده بودند سالم و علي با دو نفر که م»دليف«بعد از نشستن، 

 بالبوآ یاِر آشنای ما دو آبجوخدمتك. ده بودنديدار پوش ني چیكوتاه با شلوار راحت نيراھن آستيخالِف سربازان، آنان پ

به .  فرستاد»دليف« ی به سویا او ھم با لبخند بوسه. ش زدی بر كپل آرامۀيدل ضربمان آورد و، موقع برگشت، فيبرا

دانگ   ندارند و حواسشان ششیگر به ما توجھيدم كه مردان جواِن كنار بار دي دیكردم و وقت یاطراف نگاه م

  . كردمیاحتمتوجه رقاصگان است، احساس ر

 ھم بين آنھا ديده می شد مثل اين دو نفری که کنار ئی، ولی تعدادی پاناما.زبان بودند یسياكثر مشتريان سربازان انگل

شرت  ی سرشان طبق مقررات نبود و تیرا اصالح موي قابل تشخيص بودند، زما نشسته بودند، و از ديگران کامالً 

 خيلی یه داده بودند وليوار تكي به دیزھا نشسته بودند، بعضي پشت مئیچندتا. ده بودندين ھم نپوشيو شلوار ج

  .مراقبت از گلۀ  گوسفندان ھستنددره سگان رمه كه يدند، شبيرس یزنگ به نظر م به گوش

اد به ينشستند، و با فر ین و آن مي زانوان ایزدند و مدام در حركت بودند و رو ی پرسه مئیھا زھا، زنيدر اطراف م

. رفتند ی صحنه مینوبت رو خواندند و به یدند، آواز ميچرخ یدند، ميرقص ی چيزی سفارش می دادند، مخدمتکاران

راھن بلند ي از آنان پیكي. ده بودنديبلند پوش  چسبان و كفش پاشنه یھا ن، لباسيشرت، شلوار ج ی تنگ، تیھا دامن

باترين ھا ينجا تنھا زيپرواضح بود در ا. تن داشت به ینيكيگر فقط بي دیكي. ده بودي با روبنده پوش»ايكتوريو«دورۀ 

 كه یصاليز از استيدا كنند، و ني كه توانسته بودند به پاناما راه پیاز تعداِد زنان. ات خود ادامه دھنديتوانستند به ح یم

  .ر رانده بود، متعجب بودمين مسيآنان را به ا

 خدمه كه یاستثنا بله، به«د كرد كه ئيبا سر تأ» ھستند ؟ھمه خارجی «: دمياد پرسيك، با فري بلند موزیبه سبب صدا

  ». ھستندئیپاناما

  »؟ئیاز چه كشورھا«

  ».كاراگوا و گواتمااليھندوراس، ال سالوادور، ن«

  ».هي ھمسایھمه، كشورھا«
                                                 

16. Manifest Destiny 
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  ».گان ما ھستندين ھمسايتر كيا نزديكا و كلمبينه كامالً، كاستار«ـ 

 به نوازشش یآرام  ھم به»دليف« نشست و »دليف« ی زانویكرده بود روت يز ھداين مي كه ما را به ایخدمتكار

 »دليف«» اند؟ ن دختركان كشورشان را ترك كردهي ما بگو چرا ای شمالیكايمرايسا، لطفاً به دوست كالر«. پرداخت

دند و ي صحنه پرنئيھا پا یل گرفتند و قبليھا را تحو وارد كاله سه دختِر تازه.  كردیا ش اشارهيبا سر به صحنۀ نما

كنان،  تم آھنگ، رقصيد با ري  عوض شد و رقاصگان جد١٧ك به آھنگ سالسايموز. دن كردنديشروع به لباس پوش

  .آوردند یشان را درميھا لباس

 را از ی خالیھا یش بلند شد تا بطرياز جا» .از مالقات شما خوشوقتم«: سا دست راستش دراز كرد و گفتيكالر

ن جا پناه ياند و به ا  فرار كردهیگر ین دخترھا از وحشيم ايد بگوي، با»دليف«جواب سؤال در «: ز برداردي میرو

  ».آورم یتان ميگر بالبوآ برايدو بطر د. اند آورده

  ».اند نجا آمدهي ائیكايمرار الخاطر د آنھا به! روشن است«: فتم گ»دليف«كه خدمتكار رفت، به  نيبعد از ا

  »كنند؟ یست در آنجا حكومت مي فاشیكتاتورھايند كه ديآ ی مئیشورھا چرا ھمه از كیدرست است، ول«

 را مثل توپ یكردند و كاله ملوان یسه دختر رقاصه با ھم ھِرھِر و كِركِر م.  انداختمیبرگشتم و به صحنه نگاھ

! نه «: پاسخ دادی جدیليخ» ؟یكن ی كه نمیشوخ«: دميدل نگاه كردم و پرسي فیھا به چشم. كردند یرشته م دست

اند ــ پدران، برادران، شوھران و دوستان   خود را از دست دادهیھا ن دختران خانوادهي بود، اكثر ای شوخیكاشك

ح ي چندان قبی و خودفروشیاز نظر اين دخترک ھا، رقاصگ. اند پسرشان را ــ اينھا با شكنجه و مرگ بزرگ شده

ا ي بخرند یرند، مغازۀ كوچكيگر از سر گي دئیرا در جا ی دست و پا كنند و از نو  زندگیتوانند پول یم. ستين

  ». باز كنندیا كافه

 از سربازھا یكياش را به   مشت گره كردهیخدمتكار.  كه از جانب بار آمد، صحبتش قطع شدئیبا سر و صدا

سرباز ھم . دزد و به زانو افتاده بو یاد ميدخترك فر. چانديپ یكرد كه دستش را گرفته بود و مچ او را م یحواله م

 كرد كه با دسِت آزادش او را یدخترك سع. دنديخند یزد و آنان ھم م یش را صدا ميھا یاد ھمپالگيد و با فريخند یم

  .چاند، چھرۀ دخترك از درد در ھم رفته بوديشتر پيبزند، سرباز باز ھم مچ او را ب

 كرد كه ید و سعيش پري از جا»دليف«. دكردن ی صحنه را تماشا میستاده بودند و با خونسرديھا دم در ا دژبان

  .ردي را بگ»دليف« ی دستش را دراز كرد تا جلویز بغلي از مردان میكي.  بار باز كندیراھش را به سو

  ».  به اوضاع مسلط است»١٨كي انر«!آرام باش برادر«: گفت

ھم زدن،  ك چشم بهيگربه، در  قد بلند  ناگھان از تاريکی کنار صحنۀ نمايش بيرون آمد  و با چابکی ئیك پاناماي

دخترك . ديوان آب به صورتش پاشيك ليگر ي مرد را گرفته بود و با دست دیك دست گلويبا .  سر سرباز بودیباال

 ی برایواِر محافظيره ديدا ميه داده بودند به صورت نيوار تكي كه به دئیچند پاناما. ِر دست و پا در رفتياز ز

. دمي گفت كه من نشنیزيچ.  بار چسباندۀيوارنگھبان سرباز را بلند كرد و او را به د. دل دادنينگھبان بلندقامت تشك

ك، ھمه آن ي موزی كه، با وجود صدایطور  شمرده شروع به صحبت كرد بهیسيش را بلند كرد و به انگليبعد صدا

  .را بشنوند

  ». اين که پولشان را پرداخت کرديدبه خدمه حق دست زدن نداريد، به ديگران می توانيد دست بزنيد ولی پس از«

م، يكن ینجا به بعد ما شروع مياز ا«: ھا رفتند  ئی پاناماۀن وارد معركه شدند و به سمت حلقت، دو دژبايدر نھا

                                                 
17. Salsa نيالت یكايمرا كيموز. 

18. Enrique 
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گر به گردنش وارد كرد و سرش را به عقب راند، يك فشار دين گذاشت و ي زمینگھبان بار سرباز را رو. »كيانر

  .ديرد كش از دیادي كه فریطور به

: ھا ھول داد و گفت نگھبان سرباز را به سمت دژبان. »بسه«:  ضعيفی شنيده شدۀنال» حرفم را خوب فھميدی؟« 

  ».اينو از اينجا ببريد«

  

 


