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  ٢٢فصل 

  »امپراتوری جھانی« در تقابل با» مريكائیاجمھوری «

ھا و  سرخپوست. ميكنده بگو بگذاريد رك و پوست«: م، به من گفتيخورد ی قھوه میا  در كافه»پائوال«ك روز كه با ي

م كه يگو ی را میا ھمان رودخانه! بله. كنند از شماھا نفرت دارند ی میر رودخانه زندگيس كه در میھمۀ دھقانان

ً بر زندگيتان مستقين سدسازيكنند و ا ی می ھم كه در شھرھا زندگی مردمیحت. ديزن یش سد ميرو شان تأثيری  یما

. كنند ی میند احساس ھمدرددھ یتان را مورد حمله قرار م ی ساختمانیھا  كه كارگاهئیھا كينگذاشته ، با چر

شان يھا  تنھا گناه آنھا و خانوادهینامد ول ی مواد مخدر میست و قاچاقچيست، تروريحكومت شما آنھا را كمون

  ».كند ی است كه شركت شما نابودشان مئیھا نيسكونت در زم

 صحبت »انوئل توِرسم« به نام »نيمِ « دربارۀ يکی از مھندسين شرکت »پائوال«وگو، با  ن گفتيش از اي پیكم

ھا  كيك مشغول کار بود ھدف حملۀ چريدروالكترياو ھنگامی که در محوطۀ عمليات ساختمانی  سِد ھ. كرده بودم
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 بود، و به ھمين علت نيز بود که او را برای اين کار استخدام کرده ئیاي شھروند كلمب»مانوئل«. قرار می گيرد

 روی اين عمليات ئیكايمرال كردن شھروندان يكا ما را از گسيمرا ۀبودند، زيرا مقررات وزارت امور خارج

   بود كه بهین نماِد نگرشيم و ايده بودينام» ھای بيھوده ئیايِن كلمبيدكتر« ن كار را يما ا. كرد یساختمانی منع م

روز   ن سياستی در من شكل گرفته بود، روزبهي كه نسبت به چنیبا احساس. دا كرده بودميج از آن نفرت پيتدر

  .توانستم وجود خودم را تحمل كنم یتر م سخت

  AKـ ۴٧ھا با تنفگ   كيچر« :  تعريف کرده بودم »پائوال« روی داده بود برای »مانوئل«واقعه ای را که برای 

 وقتی اين واقعه »مانوئل«. ش را ھدف تيرھايشان گرفته بودنديش پاين پي شليک کردند و سپس زمئیر ھواي تءابتدا

ھا مستقيما به  كيگفت چر یم.  تشنّج استۀدانستم كه در آستان ی مید وليرس یكرد، آرام به نظر م یف ميم تعريرا برا

  ».دسِت رودخانه كرده بودند نئي پاۀشان روان قي، كاركنان ما را با قایا م نامهيك نكردند و فقط، پس از تسلي شلیكس

  » .ما بايد وحشت زده شده باشدحت! چارهي ب»مانوئل«! خدای من« :   گفت»پائوال« -

  ! البته-

ديبخش ارتش آزا EPL به نظر تو، آنھا از گروه: دمياز مانوئل پرس. ار وحشت كرده بوديالبته كه بس«: و به او گفتم 

  .» ؟١٩Mا از ـيبودند  )با تمايالت مائوئيستی(خلق 

  »چه جوابی داد؟! خوب«: پائوال

ھا در آن نامه نوشته بودند باور  كي اذعان كرد كه به آنچه چریول.  نبودند يک از اين گروه ھا چيھ: مانوئل گفت«

  ».داشت

خاطر  ما كه ھر روز فقط به«:  بلند خواندیھا را با صدا كي چرۀ را كه آورده بودم برداشت و نامیا پائوال روزنامه

 ی رویرگز اجازۀ سدسازمان سوگند ياد می کنيم كه ھ اكانيم، به خون نيكن یر كار مي بخور و نمیا لقمه

كه كناره  نيم تا ايريم بميدھ یح مي ترجیم ولي ھستی سرخپوست معمولیا ما عده. م داديمان را نخواھ یھا رودخانه

م از يدھ یشدار مو خود ھئیايما به برادران كلمب. ميالب را نظاره كنيمان در س یھا نيور شدن زم م و غوطهيريبگ

آن وقت «: دي نھاد و پرسیسپس، پائوال روزنامه را كنار» .ری کنندي كناره گی سدسازیھا  شركتیكار كردن برا

  »؟یبه مانوئل چه گفت

دم كه، ياز مانوئل پرس. كردم ی میروياسِت شركت پيست از سيبا یم.  نداشتمیا چاره«:  درنگ كردم و گفتمیا لحظه

  »!ك دھقان باشد؟يتوانست نامۀ  یا آن نامه ميبه نظر او، آ

مانوئل «:  كرد و من او گفتمیمان با ھمديگر تالق ست، چشمانينگر ینشسته بود و صبورانه به من مپائوال 

ام، از   كه بر عھده گرفتهین نقشيخاطر ا من، به! آه، پائوال.  گفتن نداشتی برایش را باال انداخت و حرفيھا شانه

  ».خودم متنفرم

  »؟یبعد چه كرد! خوب«: ديپائوال پرس

 یا د كه عدهيآ یا با عقل جور درميدم كه، به نظرش، آياز او پرس. د كردميز كوفتم و مانوئل را تھديمبا مشت بر «ـ 

 را اختراع كرده AKـ ۴٧ تفنگ یداند چه كس یا ميل كردم كه آؤادھقان با خود سالح حمل كنند؟ سپس از او س

  »است؟

  »دانست؟ یا مانوئل ميآ«ـ 

نان خاطر دادم كه يو من به او اطم. ك روسي: مانوئل پاسخ داد. دميشن یزحمت م ش را بهياما من صدا! بله«ـ 
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" ارتش سرخ" فراوان در ئیھا   با مدال١كفيست به نام كاالشني كمونی افسرAKـ ۴٧د و مخترع يگو یدرست م

  ».اند ست بودهي كه آن نامه را نوشته بودند، كمونئیھا كي كردم به او بفھمانم كه چریسع.  بوده استیشورو

  »؟ین باور داريخودت به ا«ـ 

اد آوردم و آن زمان را يران را به يم؟ ايتوانستم سؤال او را صادقانه پاسخ گو یچطور م. خكوبم كرديپرسش پائوال م

 ی آرزو داشتم زمانیاز جھات. ن دو جھانير در برزِخ بي اسیده بود؛ مردينام»  در برزخیمرد« مرا »نيمي«كه 

ب به درونم رخنه ي غریحس. ھا بودم كي از چریكيا، خود، يودند، در آن كارگاه بودم و ھا حمله كرده ب كيكه چر

 را یقيشان، جھان حق آنان، به پشتوانۀ اعتقاد راسخ. ئیاي كلمبیھا ی و دكتر و شورش»نيمي« حسادت به یكرد؛ نوع

  .ودمده بودند ــ و نه مثل من که  سرزمينی موھومی بين دو واقعيت را برگزيده بيبرگز

  .ولی من بايد کارم را انجام دھم: پس از مکث کوتاھی به او گفتم 

  

  . بر لبانش نقش بستیمت تبسميمال پائوال، در جواب، به 

ھا اغلب به  ن ساليشان در طول ا دم كه شبحيشي اندیبه مردان» .كنم نفرت دارم ی كه میاز كار«: و من ادامه دادم

ن ي و مھاجران سرزمئیايكا، دزدان دريمرا استقالل یھا  و قھرمانان جنگ»نيتام پِ « چون یمردان: آمدند یسراغم م

 اتخاذ كرده و یآنان موضع. نينابي بیگاه خود را مشخص كرده بودند؛ نه چون من در برزخيآنان، ھمه، جا. ديجد

  ».كنم یدا ميش، از شغلم نفرت پيش از پيھر روز، ب«. رفته بودنديز پذيجش را نينتا

  »!!از شغلت؟«: ديتانم را گرفت و پرسپائوال دس

ً ميآنچه را كه پائوال، با سؤال و نگاھش، تدر. ھم دوخته شد  بهیمان مّدت  كرد و چشمانینگاھمان تالق خواست  یجا

  ».از خودم نفرت دارم! از خودم! نه«. افتميبه من بفھماند، در

 ئیِصرف اعتراف، بالفاصله احساس رھا به. داد تكان یق، سرينشان رضا و تصد ، بهیدستانم را فشرد و به آھستگ

  .و آرامش كردم

  » كرد جان؟ین به بعد چه خواھيپس، از ا«

با لكنت، . داد ی می تدافعی خود را به حالتی كه پس از اعتراف به دست آورده بودم جایآرامش.  نداشتمیپاسخ

ر نظام از يي تغیھا  راهیدر جست وجو«. »بودر يھدفم خ«: نكهيش معلوم را بر زبان آوردم، مثالً اي از پیھاتيتوج

اما » .كرد ی من را پر می جایگريدم، فرد ديكش یاگر من كنار م« كه ی و تكراریميه قدين توجيو ا» .درون بودم

دانستم كه خودم ھم به حرفھای خودم باور  ین، ميبدتر از ا. رديپذ یم را نميھا از نگاه پائوال مشخص بود كه بھانه

  .ر، نه از شغِل من، كه از شخِص خودم بوديتقص:  را درك كنمی اساسیقتياو مجبورم كرده بود حق. نداشتم

  »؟یكن یتو چطور؟ تو چه فكر م«: دميسرانجام از پائوال پرس

  .»؟ی موضوع را عوض كنی داریسع«: ديكرد، پرس ی كه دستم را رھا مید و، در حالي كشیآه كوتاھ

  .ادمد تكان دئي تأۀنشان سرم را به

  ».ميرين بحث را از سر گيگر، دوباره اين شرط كه يک روز دي به ایول! ار خوبيبس«: گفت

 یدانم كه بعض یمن ھم م! خوب«: كند، گفت ی مید كه آن را وارسيرس ی كه به نظر میدر حال.  را برداشتیقاشق

. آن را ھم زد و بعد قاشق را ليسيداش كرد،  رقھوهيقاشق را داخل ش» .اند دهين آموزش ديه و چيھا در روس كياز چر

 یرند چطور با سربازانياد بگي مدرن آشنا سازند و یھا ند خود را با سالحا ھم دارند؟ مجبوریگري دۀا چاري، آیول«
                                                 

1. Kalashnikov 
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ن است كه ي ایزنند برا ین مي دست به فروش كوكائیاگر گاھ. اند بجنگند دهي شما آموزش دیكه در مدارس نظام

د سالح ھايشان دارند؟ آنھا با ي خری برایگريا راه ديآ. ۀ سالح ھايشان فراھم کنندي تھیبرابتوانند پول الزم را 

 تنھا برای دفاع از خودشان به آنھا کمکی نمی کند ، بلكه  شما ھم نه" یبانك جھان. "رو ھستنده دشمن سر سختی روب

من «: اش، ادامه داد  از قھوهیا دن  جرعهيپائوال، پس از نوش» .دھد یر مبارزه سوق ميبا اقداماتش، آنان را به مس

 یمند خواھند شد، ول ا بھرهين اقشار كلمبيتر  از مرفهین سد فقط عدۀ معدودياز برق ا. فکر می کنم حق با آنھا است

  ».ھا و آب به سم آلوده خواھند شد یرا بعد از ساختِن سد، ماھيشان را از دست خواھند داد؛ ز ھزاران انسان جان

 مار و عقرب به جانم ئیا با من ــ به مخالفت برخاسته بودند گوي كه با ما ــ یز پائوال با مردمي شورانگی درد ھم

  .اندازم یم چنگ ميدم كه دارم به ساعدھايبه خود آمدم و د. انداخته بود

 کردم ، ن سؤال را مطرح میي ای تو اين ھمه اطالعات دربارۀ تروريست ھا را از کجا به دست آورده ای؟ وقت-

  .ختير خواھم پاسخ را بدانم فرو  یِب ھشداردھنده ای كه نميقلبم داشت از نھ

: زد، افزود ی كه فنجان را كنار می درنگ، در حالیا و، پس از لحظه» . بودمی از آنھا ھمكالسیبا چند نفر«

  ».ز به جنبش ملحق شديبرادرم ن«

اما . دانم یز را دربارۀ او ميكردم ھمه چ یال ميظه، ختا آن لح. احساس كردم که مچاله شده ام! چه می شنيدم

  .ابديی  در بستر میگريد و ھمسرش را با مرد ديآ ی در نظرم مجسم شد كه به خانه می مردیر گذراي؟ تصو...حاال

  »؟ینھا را به من نگفته بوديپس چطور قبالً ا«

و » . كنمئی نبود كه بخواھم با آن خودنمایزيگفتم؟ چ یست ميبا یچرا م.  به روابط ما نداردیكردم ربط یفكر م«

  ». مراقب خودش باشدیليد خيبا. ام دهيدوسال است كه او را ند«:  مكث افزودیا پس از لحظه

  » كه زنده است؟یدان یاز كجا م«

 ليست افراد تحت تعقيب منتشر کرده اند، و ھمين موضوع خبر اميدوار ء حکومتی ھا نامش را جزیول. دانم ینم«

  ».ده ای استکنن

دوار بودم پائوال از يام. كردم یداد و بايد با آن مبارزه م ی سوق می تدافعیا به حالتي ی مرا به داوریدي شدیروين

  »وست؟يھا پ كيبرادرت چگونه به چر«: دمياز او پرس.  نبردئیحسادت من بو

ك شركت نفت غربی ي در مقابل ساختمان یاو در تظاھرات«: خوشبختانه، پائوال نگاھش را به فنجان قھوه دوخته بود

ان در ي بومیھا ني زمیبا چند تن از دوستانش به حفار.  ــ شركت كرده بود»دنتالياُكس«گمانم، شركت  ــ به

ان قرار گرفتند و يناگاه مورد ھجوم و ضرب و شتِم نظام  اعتراض داشتند كه بهی در حال نابودیئ لهي قبیھا جنگل

ك ساختمان و خواندن سرود، ي در مقابل ئیھا نوشته  تكان دادن پارچه یعني نبود، یانونرقي كه غیخاطر كار به

او .  بودیك شش ماه زندانيبرادرم نزد«: ن ادامه دادي دوخت و چنیا پائوال نگاھش را به پنجره» . شدندیزندان

  ».ودرون آمد، كامالً فرق كرده بي بی وقتیگاه به ما نگفت كه در آنجا چه گذشت ول چيھ

ن يدانم كه ا ین من و پائوال صورت گرفت و اكنون مي بود كه بیاري مشابِه بسین گفت وگو از گفت وگوھاين اوليا

 آنچه ھنوز بر من یروحم چندپاره شده بود ول. م فراھم كردي داشتیش روي وقوع آنچه كه پینه را برايھا زم صحبت

كا ده سال يمرا ۀاالت متحديا) یت مليآژانس امن ( NSAكه ام  ی فردیھا ز ضعفيف پولم بود و نيراند ك یحكم م

پائوال با سوق .  استخدام، كشف كرده بودی من برای مشخصات فردی، موقع بررس١٩۶٨ در سال یعنيشتر، يپ

گر يان دي و شورشئیاياران دريام نسبت به ع یفتگي كه در پس شیتر قيق و احساسات عمين حقايدادنم به شناخِت ا

  . ھدايت كردیِر رستگاري، مرا به مسنھفته بود
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 یرو كرده بود، مدت زمان  متّضاد روبهیھا نهين گزي دشوار بئیھا ام، كه مرا با انتخاب یات شخصيعالوه بر تجرب

د يجد» ی جھانیامپراتور«م و يقد» ئیكايمرا یجمھور«ن يز به من كمك كرد تا تفاوت بيا به سر بردم نيكه در كلمب

 داشت، نه ی و فلسفی اخالقئیبنا كرد و سنگ یان عرضه ميدبخش را به جھاني امیم آرماني قدیرجمھو. را درك كنم

ن حال، نگرش آن ي، در عیبنا شده بود ول»  ھمهیمساوات و عدالت برا« چون یمي بر اساس مفاھیجمھور. یماد

د و يكش ی بود زنده؛ نفس میموجود یجمھور. یالي خیگرا بود و نه صرفاً آرمانشھر نانه و عمليب م واقعين مفاھيبه ا

ست آن يبا ی كه مئیروين حال، نيبخش بود و، در ع از سخاوت بھره داشت؛ و از ستم ديدگان حمايت می کرد، الھام

زد،  از، می بايستی به خاطر دفاع از اصول و بنيان ھايش دست به عمل ي كه، در صورت نئیروي گرفت؛ نیرا جدّ 

  .وم روی داد دیھمان طوركه در جنگ جھان

ھا و   بزرگ، بانكیھا  شركتیعنياند ـ  د قرار دادهي را مورد تھدیان جمھوري كه امروزه بنئیھا ن سازمانيھم

ھا  ن سازمانيا.  در جھان مورد استفاده قرار گيرندیرات اساسييجاد تغي ای ـ می توانستند برای دولتیبوروكراس

ھا  ان دادن به جنگي و پایھا، گرسنگ یماريكن كردن ب شهي ری برای ضروری و ترابری ارتباطیھا  شبكهیدارا

   ٢!ن كننديد چنيھستند ــ البته اگر بتوان آنھا را متقاعد كرد كه با

 ین امپراتوريا. به گور کن جمھوری تبديل شده است» ی جھانیامپراتور«   ولی خالف تمام انتظارات، 

ن يا. ز بوده و تنھا در پی منافع خود می باشدآرص و  و حئی، مادی گرا٣خودمحور، مبتنی بر نظام تجارت

د، تا بر ھر يگشا یشتر مي انباشتن منابع بیش از خود، آغوشش را فقط براي پیھا یساِن امپراتور  ھم، بهیامپراتور

به كار ھرآنچه را كه الزم انگارد » ی جھانیامپراتور«. اش را با آن تلنبار كند ند چنگ اندازد و شكنبهيب یآنچه كه م

  .شتر باشدي ھرچه بیخواھد گرفت تا مددرساِن حاكمان در فراچنگ آوردِن قدرت و ثروت

 در عين حال به من اجازه داد تا به شکل امريکاالبته، درک چنين تفکيکی  بين امپراتوری جھانی و جمھوری 

 داده بود؛ او با صداقت تمام برايم شداروباره به من ھ ني قبالً در ا»نيكلود«. روشنتری به نقش خودم آگاھی پيدا کنم

با وجود . رم، چه چيزی از من انتظار خواھند داشتي را بپذ»نيمِ « شركت یشنھاديتوضيح داده بود كه اگر شغِل پ

 یتر قيم عميا بود كه توانستم به مفاھيران و كلمبي، پاناما، ایر اندونزي نظئین، تنھا پس از تجربۀ كار در كشورھايا

 مثل  ی با زنی شخصی، عشق و ماجراھایز حاصِل صبورين نيو ا.  بود پی ببرم»نيكلود« یدارھاكه در پِس ھش

  . بود»پائوال«

ار و ي بسیركين با زيسم نويالي كه اكنون امپریاتيدم جنايد ی میوفادار بودم ول» ئیكايمرا یجمھور«من به 

. ميتنام مرتكب شده بودي در و است كه قبالً یظام نۀشرمان یات بي ھمان جنایشود معادِل اقتصاد ی مرتكب میگر لهيح

تر،   مناسبی طرح ۀيلذا، اقتصاددانان با تھ.  محدوديت توان نيروی نظامی را  به ما آموخته بودی جنوب شرقیايآس

 یمانكاران بخش خصوصيكا و پيمرا ی اقتصادیھا  كمكیھا آژانس. ن پاسخ دادنديسم نويالين امپري ایھا به خواسته

 چنين طرِح یدر اجرا) ا، درواقع، اقتصاددانان در خدمت آنھا بودنديو ( خدمت اقتصاددانان مزبور بودند كه در

  . به مھارت قابل مالحظه ای دست يافتندئیھا

                                                 
اگر بتوان آنھا را متقاعد كرد كه ...«:  مؤلف كهايم، اين ديد  يادداشت مترجمان در انتھای كتاب آورده١۴به داليلی كه در . 2

نھا آاگر بتوان ... «: شايد بھتر باشد گفته شود. انگارانه است داری،ساده ، با در نظر گرفتن عملكرد نظام سرمايه»بايد چنين كنند
 .ـ م»را واداشت كه چنين كنند

 ۀمند كردن گسترد حكومتی قوی و نظام دی بر اساس ميال١٧ و ١۶ھای   اقتصادی بازرگانان و دولتمردان طی قرنۀفلسف. 3
ھا مجاز  شد كه به مازاد صادرات بر واردات منجر شود؛ مستعمره تنظيم می بازرگانی خارجی چنان. ھای اقتصادی فعاليت

رداتی،  واۀشد ساخته شد و بر كاالھای تجارت كنند؛ صادرات كشور مادر از يارانه برخوردار می» كشور مادر«بودند فقط با
كنندگان و عدم كارائی نظام اقتصادی،  زيان مصرف نتوليدكنندگان به مند ساخت سبب بھره اين دكترين به. گرفت ماليات تعلق می

 . آدام اسميت انگليسی قرار گرفت ـ مۀمورد حمل) ١٧٧۶(»ثروت ملل«در كتاب 
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 ئیكايمرا یھا  شركتی كه برای مختلف، من خود شاھد بودم كه چگونه مردان و زنانیھا  در قارهئیدر كشورھا

 مشاركت داشتند كه از ینبودند ــ در امور» یتكاران اقتصاديجنا« شبكۀ ی رسمیاعضاكردند ــ ھرچند  یكار م

 پشت پرده و یھا  توطئهۀجي را نتی كه سلطۀ اقتصادیاتي نظریعني( توطئه یھا یات مطرح شده در تئوريجنا

دِن تبعاِت ي، از د»نيمِ « از مھندساِن شركت یارين كاركنان، مانند بسيا. بارتر بود انيز) داند یافته ميسازمان 

 كه كفش و قطعات ئیھا ھا و كارخانه عالوه بر آن، متقاعد شده بودند كه كارگاه اقداماِت خود ناتوان بودند و

كه،  رساند ــ حال آن ی میاري از ورطۀ فقر ء فقرائیسازد، به رھا ی آنھا میھا  شركتی خودكار برایھا دستگاه

 یوِل اربابيادآوِر تي ــ كه یدار  منجالِب بردهیشتر، در نوعيور، ھرچه ب مزبیھا درواقع امر، كارگران كارگاه

  .شدند یكا بود ــ غرق ميمرا و مزارع جنوب یقرون وسط

شدند كه نسبت به آن بی  ین باور كشانده مي مدرن به ایھا ا بردهيا ي، رعایكش ِن بھرهيشي پیھا ھمانند ھمۀ دوره

ا در مناطق طبيعی دست نخوردۀ يقا يفرا یھا ای تاريک اروپا، در جنگلۀ تمدن، در غارھينوايانی كه در حاش

  .ندا برخورداری بھتریستند، از زندگيز یكا ميمرا

 كنم، به عرصۀ تنش روانی ءا استعفاي به كار ادامه دھم »نيمِ «د در شركت يا باينكه آيام بر سر ا یكشمكش درون

 ديگر ديپلمۀ دانشکدۀ امور ی از سوین خارج شوم ولياست از مِ خو یشكی نبود كه وجدانم م.  بدل شده بودیآشكار

گذشت، تعداد  ی خود من ھمچنان در حال گسترش بود؛ ھرچه میامپراتور. بازرگانی که من بودم خيلی ترديد داشت

در كنار . گرفت ی نفسم باال میشد و ھوا یشتر مي سھامم بیھا ام و برگه  طرف معاملهیكاركنانم، كشورھا

« آوردم كه  یاد مي را به »نيكلود«شدار و از قدرت، اغلب ھی مسرفانه و سرمستی پول، سبك زندگیھا وسوسه

  ».وقتی وارد اين کار شدی، ديگری راه خروجی نخواھی داشت

توانست بداند كه سرانجاِم تو چه  ی از كجا م»نيكلود«آخر، «: گفت ید و ميخند ین موضوع مي به ا»پائوال«البته، 

ولی زمان عوض .  دور استئیھا ن مال گذشتهيا! خوب«. ولی در خيلی از موارد حق با کلودين بود» د؟خواھد بو

ا اظھارنظر يدر ھر صورت موضوع اين جاست که تو احساس خوشبختی نمی کنی و ھيچ گونه  دخالت . شده است

  ».ھست بدتر كندت تو ندارد، جز آنكه وضعت را از آنچه يگر تأثيری  در وضعيا ھركس دي »نيكلود«

، و در مقابل او و خودم  اعتراف كردم .رفتميتاً آن را پذيكرد و من نھا ی بود كه پائوال اغلب تكرار میبند عين ترجيا

 ی، احساس گناه و فشارھایتوانند جوشش درون یھا ھم نم ھا و زرق و برق ئیا، ماجراجوي دنیھا  ھمۀ پولیكه حت

دانستم  یش بود و مي، ثروتم روز به روز در حال افزا»نيمِ «ِك شركت يك شريان عنو به. ن ببرندي ام را از بیروح

  .ر خواھم ماندين دام اسي ابد در این راه ادامه دھم، براين به ايش از ايكه اگر ب

 ی از سویاري كه حمالت بس»كارتاژن« در شھر ئیاي اسپانیميك قلعۀ قديك ي كنار ساحل، نزدیك روز وقتي

م، پائوال به راه حلی اشاره کرد که تا کنون به فکرم خطور يزد ی را از سر گذرانده بود، قدم مئیايراھزنان در

  :نكرده بود

 یا  ھرگز كلمهیدان ی كه مئیزھاي كه پس از ترِك شركت، راجع به چی قول دھمنيمِ «ِن مسؤوال به یتوان یم! خوب«

  ». آوردیبر زبان نخواھ

   که سکوت کنم ؟ ئی می خواھی بگو-

ً يدق«  كرد كه تو را به حال خود یدر واقع، با سكوتت، آنھا را مجاب خواھ.  نده که به دنبالت بيايندیا به آنھا بھانه! قا

  ».یآلود نكن رھا كنند تا، در عوض، تو ھم آب را گل

ار ي بس:ن موضوع فكر نکرده بودم  يدر عجب بودم كه چرا قبالً به ا. ن راه حل كامالً عقالنی به نظر می رسيديا
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ئی نخواھم جو ان كنم؛ مبارزهيده بودم عيگونه كه د ق را آني نخواھم كرد كه حقای نخواھم نوشت و كاریكتاب! خوب

ً كرد؛ به عكس، صرف  یحي تفری خواھم بود، و تنھا سعی خواھم کرد از زندگی لذت ببرم ، به سفرھای معمولی آدما

ن وضع خالص يخواستم از ا یفقط م! گر بس استيد. انواده دھمل خيخواھم رفت؛ و حتی شايد بتوانم با پائوال تشك

  .شوم

 تو یزندگ«: ، اضافه كردیسپس، با لبخند» .ش نبوده استي پیبين به تو آموخت، فريآنچه كلود«: پائوال افزود

را ن كار ياعتراف كردم كه ا. »؟یا  انداختهی  نگاھ٤ات نامه ین اواخر، به معرفيا، ايآ. ك دروغ استيسراسر 

  او . ام نكرده

ً حتم«: يه كردتوص  یسي به متن انگلیاگر شباھت. روز خواندميات را د نامه ی معرفیوليمتن اسپان. ن كار را بكني اا

  ».ت جالب باشدي برایليكنم خ یداشته باشد، تصور م

 

                                                 
4. Resume : م ـ فرد كي یليتحص مدارج و ها سمت ها، تيفعال خالصه شامل. 


