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John Perkins 

  

  ٣٢فصل 

  يازدھم سپتمبر و تبعات آن برای شخص من

ف كرده ي را تأل»روِح شوار« كه با ھم كتاب ی بومی، فرد»یم چومپيشاكائ«، ھمراه با ٢٠٠١مبر سال روز دھم سپت

ك گروه شانزده نفره از ي ئیما راھنما. ميكرد یق سفر مي با قا»اكوادور« آمازوِن یاھ  در جنگلیا  رودخانهیم، رويبود

د يھدف بازد. مي بر عھده داشتی در اعماِق جنگل باران»شوار« ۀلي قبی را در سفر به محل زندگی شمالیكايمرامردِم 

  . ارزشمند شان بودی بارانیھا از جنگل و كمك به آنان در حفاظت  لهين سفر، كسب اطالعات دربارۀ اين قبيكنندگان از ا

. ده بوديك سرباز جنگيعنوان  ، به»پرو« و »اكوادور«ن ير بي اخیھا یريدر درگ) لۀ شوار بوديكه خود از قب(م يشاكائ

 داد، در ی كه رویكه جنگ اند، حال آن دهين جنگ نشني دربارۀ ایزيكنندۀ نفت ھرگز چ  مصرفیاكثر مردم كشورھا

 یا  سابقه»پرو« و »اكوادور« یاگر چه اختالفات مرز. شد ی آنان مربوط مین نفِت مصرفيه تأمدرجۀ  نخست، ب

ن بود كه يعلت آن ھم ا.  مبرم درآمده بودین اواخر به صورت امري تنھا در امسألهن ي داشت، اّما حل و فصل ایطوالن

ك از دو يز مورد مناقشه با كدام يخ  نفتیھا نياز استخراج نفت از زمي كسب امتیخواستند بدانند برا ی می نفتیھا شركت

  .شد یست مشخص ميبا یمرزھا م. د وارد مذاكره شونديكشور با
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ان ماھری ھستند يدادند، در گذشته نشان داده بودند كه جنگجو یل مي را تشك»اكوادور« یھا كه صف اول دفاع»شوار«

 كه در پشت صحنۀ جنگ نھفته بود ئیھا استيھا از س»وارش«. ره شده بودندي مجھزتر و پرتعداِد دشمن چیروھايو بر ن

.  چيزی نمی دانستند و از نتايج خاتمۀ جنگ نيز که گشوده شدن درھا به روی شرکت ھای نفتی بود ھيچ اطالعی نداشتند

 یپاخواستند اجازه دھند  یكه نم ني آنھا بود و اۀلي در قبینۀ جنگاوريريداشت سنِت د یآنچه آنان را به جنگ وام

  .شان باز شوديھا ني به سرزمیسربازان خارج

 سرمان در پرواز بودند، از یم كه باالي بودی حرافیھا ی طوطیم و محو تماشايراند یش ميزنان پ ھمچنان كه پارو

  ؟ريا خين دو كشور ھنوز ادامه دارد يبس ب ا آتشي پرسيدم كه آ»ميشاكائ«

م، و البته اضافه کرد يكن یدن با شما آماده مي جنگیم كه خودمان را براي بگودي متأسفانه بایول! بله«:  پاسخ داد»ميشاكائ«

 شما و ی نفتیھا اشارۀ من به شركت. ديشما دوستان ما ھست. دكنندهي گروه بازدیا اعضايکه البته نه با شخص شما و 

  »١یھُوائوران« ۀلي آنان بر سر قبم كهيما شاھد بود. نديآ یت از آنھا به جنگل ما مي حمای ھستند كه برايی نظامیروھاين

 را به قتل رساندند، یاريھايشان  را نيز آلوده كردند و افراد بس  شان را از بين بردند و رودخانهيھا چه آوردند؛ ، جنگل

م گذاشت يما نخواھ. اند  ماندهی باق»یھوائوران« با نام یتوان گفت كه مردمان یزحمت م گر بهيد.  كودكان را کشتندیحت

ھا  یطور كه به پروئ م داد، ھمانيمان راه نخواھ یھا ني را به سرزمی نفتیھا ما شركت. اورندين بال را بر سر ما بيمھ

  )١(».مين نفر مبارزه كنيم كه تا آخريا اد كردهيما ھمه سوگند . ميدھ یز اجازۀ ورود نمين

. مي ساخته شده بود، نشسته بودی كه از ن»ارشو« ۀليك خانۀ بزرگِ قبي در وسط یآن شب، با ھمۀ افراد گروه دور آتش

 از ی آنھا را با سقفین فرو كرده و رويم استفاده کرده بودند، آنھا را در زمي ضخ ی ساختن آن خانه، از قطعات نیبرا

در .  رد و بدل شده بود برای افراد گروه تعريف کردم»ميشاكائ«ن من و ي را كه بیمطالب.  پوشانده بودندیپوشال و ن

 ما و كشورمان دارند و چه تعداد، ی نفتیھا  نسبت به شركتیم كه چه تعداد انسان در جھان احساس مشابھيگفت بودش

، چه یراست به. مي بكشیشان را به ورطۀ نابوديھا نيم و فرھنگ و زميشان پا نھيھا، در ھراسند كه به زندگ»شوار«مانند 

  ھا از ما نفرت دارند؟  از انسانیتعداد

دادم كه  یست اطالع ميبا یم. داشتم یم خود را در آنجا نگه ميس ی رفتم كه دستگاه بیبعد، به دفتر كوچكصبح روز 

 از یاديطور كه با آنان مشغول صحبت بودم، فر ھمان. ندياي پرواِز برگشِت ما، به آنجا بیگر برايھا چند روز د خلبان

  .ديپشت خط به گوشم رس

نه ي  خود را كه در زمیوي رادیو صدا» !ورك حمله شدهيويبه ن!  منیخدا«: ديكش یاد ميم فريس ی بی از آن سویمرد

افت ياالت متحده دري ایدادھاي از روئیھا قه، گزارشيقه به دقيساعِت بعد، دق مي نیط.  بلند كرد،ديرس یبه گوش م

  .م كرديگر آن را ھرگز فراموش نخواھيكس د چي بود كه نه من و نه ھیا  لحظه،آن لحظه. ميكرد یم

مركز تجارت « یھا  كه برجیني زمیعني ، ٢»نقطۀ  صفر«د بروم و يدانستم كه با یدا برگشتم، ميام در فلور  به خانهیوقت

  .  نميبر آن بنا شده بود، را بب» یجھان

 یبعدازظھر. دمي كه رزرو كرده بودم رسیل بعدازظھر بود كه به ھتل لوكسياوا. ورك را دادميويب پرواز به نيترت

جان، طوِل ياق و ھي سرشار از اشتیبا حالت. تر بود ن وقت سال گرميھوا از حد معمول در ا. مبر بودی در ماه نوآفتاب

» نقطۀ صفر«ت كه اكنون آن را با نام يك وال استري از شھر نزدیمودم و سپس به طرف بخشي را پ٣»یپارك مركز«

  .ه از شھر گذرانده بودمي ناح را در آنیاديشترھا، مدت زيپ. شناسند راه افتادم یم

شدِت . كرد یمناظر و بوھا بر انسان غلبه م. داد ی خود را به احساس وحشت میاقم جايشدم، اشت یك ميھمچنان كه نزد

                                                 
1. Huaorani 

2. :Ground Zeroولی اكنون چيزی از آن بر جای نمانده است ـ  انی در آن نقطه، بنائی وجود داشته اين عبارت بيانگر آن است كه زم
 .م

3. Central Park 
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 ی بود، آوار، بویمي عظیھا  ساختمانی كج و معوج و ذوب شدۀ آنچه زمانیھا اسكلت:  بود یب باورنكردنيتخر

ده بودم، اما حضور در يون ديزي صفحۀ تلوینھا را رويھمۀ ا. اه شده و گوشِت سوختهيس یھا مشمئزكنندۀ دود، خرابه

  . بودی متفاوتۀك تجربيز از نزديدن ھمه چيمحل و د

 یكي كه در آن نزدی كسانیدو ماه از آن حادثه گذشته بود ول. دِن مردميژه دي نداشتم ــ به ویدم آمادگي مشاھدۀ آنچه دیبرا

روِن ي بیك مصري. ستادنديا ی كه جان سالم به در برده بودند ھنوز در آن دور و بر میردند، و آنانك ی میا زندگيكار 

ت يتوانم واقع یھنوز نم«: گفت یر لب ميداد و ز ی تكان میزد، سرش را با ناباور یر كفشش پرسه ميمغازۀ كوچك تعم

 یسپس، به آسمان آب. »ن رفتيام آن باال از ب اھرزادهخو. ام  را از دست دادهیاديار و دوستان زيان بسيمشتر. رميرا بپذ

دستان ھم را . انداختند ین مئي خود را پایادي زیھا آدم. ديدمش كه از آن باال پريكنم د یفكر م«:  كرد و ادامه دادیا اشاره

  ».توانند پرواز كنند ی مئیزدند، گو یشان، بال ـ بال م گرفتند و، با بازوان یم

ز در بر ي را نیركالميت ارتباطات غين خصوصيو ا. آور بود یورك با ھم شگفتيويمردم ن صحبت كردن ۀنحو

 كه یلبخند ميكردند و ن ی از سر عاطفه رد و بدل مئیھا ، نگاهیرغم افسردگ كرد، به ی میشان كه تالقيھا چشم. گرفت یم

  .اتر بوديھا واژه گو ونيلياز م

 بعد به ذھنم خطور یست وليدانستم چ ی، نمءابتدا.  به خوِد آن مكانب نسبتي غریز بود، احساسي نیگريز دي چیول

آمدم و آن موقع كه در رستوراِن  ین قسمت شھر مي به اISPۀ شركت يِن سرماي تأمیآن روزھا كه برا! ئیروشنا: كرد

م، يكرد ی می را طراحهيِن سرماي تأمیژيگذار، سترات هي سرمایھا ِن بانكمسؤوالز شام، با ي ، سر م٤» به جھانیا چهيدر«

 یرفت یست ھر چه باالتر ميبا ی، میني را ببئی نور و روشنایخواست یاگر م.  بودیكي تارۀ  تنگ٥»ینئيمنھتِن پا«ابان يخ

ختِن يمبر و فرو ريازدھم سپت ۀ حاال، بعد از حادثیول. یرساند یم» یمركز تجارت جھان «ۀن طبقيو خود را به باالتر

 باز شده بود و ما كه در آن تنگه حاال شكافته و كامالً . ديد یابان ھم نور را به خود ميطِح خ سی دوقلو، حتیھا برج

ا يرم كه آين سؤال را در ذھنم بگي ایتوانستم جلو ینم. ميشد یم، از نور آفتاب گرم ميستاده بوديھا ا ابان در كنار خرابهيخ

كه در آن اوضاع و احوال، به  ني كند؟ از ای مردم كمكیھا  دل توانسته بود به گشوده شدنِ ئیدن آسمان و روشنايامكاِن د

  .كردم ی مشغول بودم، احساس گناه میچنان افكار

دم كه در يورك رسيوي نیمين رفتم و به بخش قدئيت را پايابان وال استريدم، خيچيپ» یتيني تریسايكل«دن به يپس از رس

گر از يد كي به ءاعتنا یمردم شتابان و ب. ئی بود و نه از روشنایده شده بود ــ نه از آسمان نشانيچيه پي از سایلفاف

  .ديكش یاد ميكرد، فر ی كه لِك و لِك میلي سر رانندۀ اتومبیسيلوپ. گذشتند یروھا م ادهيپ

 یھا  ھواكشی، صدائیاز جا. دم، نشستمي كه رسین پلكانيت، به اوليابان وال استريدر ساختماِن شمارۀ چھارده خ

 تنومنِد یوارھاين صدا ديآمد منشأ ا یبه نظر م. كرد یگر را در خود خفه مي دید و صداھايرس یبه گوش م یكريپ غول

 یستم كه در حال خروج از محل كار، در حال شتاب براينگر یمردم را م. ورك باشديوي ساختمان بورِس سھاِم نیسنگ

ابان، به يِن خئي باال و پایش به سوي حركِت شتاباِن خو، دری مذاكرات تجاریا برايا رفتن به رستوران يدن به خانه، يرس

 اكثِر مردم یول. كردند یرفتند و با ھم صحبت م ی دو به دو راه میمعدود. دادند یگر را ھل ميزدند و ھمد یگر تنه ميكدي

  . نشدی ارتباط برقرار كنم، ولیق نگاه با كسي كردم از طریسع. تنھا و ساكت بودند

ر را به سمت يِچ دزدگيرون جست و سوي از محل كارش بیمرد. ابان جلب كرديدسِت خ نئيھم را به پا توجیلير اتومبيآژ

بم كردم و كاغِذ ي، دست در جیبعد از مدت.  را آنجا در سكوت نشستمی طوالنیلحظات. ر قطع شديل نشانه رفت؛ آژياتومب

  . را كه پر از آمار و اطالعات بود، درآوردمیا با دقت تا شده

. داشت ی گام برمیش دوخته شده بود، به زحمت و كندي كه نگاھش به پاھایر، در حاليدم كه سر به زي او را دسپس

                                                 
4. Windows on the World 

5. Lower Manhatan 
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. نمود یت نابجا مين بعدازظھر گرم در وال استري بر تن، كه در ایفي كثی رنگ داشت و بارانی تُنُك و خاكستریشير

 یھا باال آمد، با ادب سر د، از پلهي تردیا ، پس از فقط لحظه به من انداخت و بعدینگاھ. دم كه افغان استي زود فھمیليخ

د سر يافتم كه من باي به جلو دوخته شده بود، دراً مياز نگاھش كه مستق.  دو متر در كنارم نشستیكيتكان داد و با فاصلۀ 

  .وگو را باز كنم گفت

  .»! استئیبايچه بعدازظھر ز«

  .»مياز دارين، به آفتاب نين چني ایدر اوقات «:ظ افزودي غلیا ، و با لھجه»!باستيز! بله«

  »؟یب مركز تجارت جھاني به علت تخریعني«

  .ق، تكان داديسرش را به عالمت تصد

  »؟یافغان ھست«

  .»ن قدر آشكار است؟ي ایعني«: ديره شد و پرسيبه من خ

  .»ر رفته بودميا و كشميماليھا به ھ ین تازگيھم. ام اد مسافرت كردهيمن ز«

  .»!جنگ! ريكشم«: د و گفتيش خود كشي ر بهیدست

. زدي ممكن است از مذھب برخئیھا رود كه چه فتنه یآدم به فكر فرو م! ھندوھا و مسلمانان! ھندوستان و پاكستان! بله«

  »ست؟يطور ن نيا

ت و حزن را مشاھده يزد و در آن درا ی میر كه به مشكي سیا رنگ قھوه  بهی كرد ــ چشمانیچشمانش با چشمانم تالق

  . آن اشاره كردیاش به سو دهيورك رو كرد و با انگشت خميوي ساختماِن بورِس سھام نیدوباره، به سو. كردم

  ».زد و نه از مذھبيخ یھا از اقتصاد برم د ھم حق با شما باشد ولی فتنهيشا«: رفتم و گفتميآنچه را به اشاره فھماند پذ

  »د؟يشما سرباز بود«

نھا يا«:  را كه پر از آمار بود نشانش دادم و گفتمیكاغذ» .یمشاوِر اموِر اقتصاد! نه«: رميام را بگ  خندهیونتوانستم جل

  ».اسلحۀ من است

  .»ارقام«: دستش را جلو آورد و كاغذ را گرفت

  ».یآمار جھان«ـ 

  .دو كاغذ را پس دا» من سواد ندارم«:  سر داد و گفتیسپس خندۀ كوتاھ.  كردیفھرست را بررس

  ».رنديم ی میست و چھار ھزار نفر از گرسنگيد كه روزانه بيگو ین ارقام به ما ميا«ـ 

انار باغ .  ھزار نفر باشم٢۴ك بود من ھم جزء آن ينزد«. دي كشی به فكر فرو رفت و آھیا د، لحظهي كشی سوتینرم به

. » آب پنھان شدندیھا ان و كانالن پشت درختيدند و مجاھديھا از راه رس روس.  قندھار داشتمیكي در نزدیكوچك

  .ن آوردئيسپس دستانش را پا» .ن كرده بودنديكم«.  نشانه رفتی تفنگۀمانند لول دستانش را بلند كرد و انگشتانش را به

  .»؟یبعد چه كرد» «.ن رفتي آبم از بیھا تمام درختان و كانال«

  »دھد؟ یان را ھم نشان ميا فھرستت گدايآ«: دي كه در دست داشتم اشاره كرد و پرسی فھرستیبا سر به سو

ون يليگمانم، حدود ھشتاد م به«: آوردم یش به خاطر ميان را كم و بي رقم گدایداد ول ی را نشان نمیزين چيفھرست چن

  ».نفر در جھان

 یا قهيقكه دوباره لب باز كند، چند د ش از آنيپ» .ان شدمي از آن گدایكيمن ھم «: سرش را جنباند و غرق در تفكر گفت

  ».كارم یناچار خشخاش م ام از فقر ُمرد و حاال به بچه.  را دوست ندارمئیگدا«. ن ما به سكوت گذشتيب

  »اك؟يتر«

  ». ماستیھا ر كردِن خانوادهيكشِت خشخاش تنھا راِه س! ی و نه آبینه درخت«. ش را باال انداختيھا شانه
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. راند و احساس گناه یام م ی افسردگی از احساِس حزن كه به سویا زهيم را گرفته است ــ آمي راه گلویزياحساس كردم چ

وِن تجارِت مواد ين مردِم ما ثروت خود را مديتر  از متمولیليكه خ م، حال آنينام ی میمنيما كشِت خشخاش را اھر«

  ».ندامخدر

ش، يِد گفتاِر خوئيو، در تأ. »!ی  بود٦ك سربازيتو «: گفت.  به اعماق روحم نفوذ كردئی و گویم تالقيھا چشمانش با چشم

  .  ق تكان داديتصد سرش را به

 را یچ حرفي احساس كردم قدرِت بر زبان آوردِن ھیخواستم بماند ول یم. ن رفتئيھا پا  برخاست و از پلهیسپس به آرام

داد  یز ساختمان را نشان م ایتابلو عكس.  متوقفم كردئیھا، تابلو ن پلهئيدر پا. زم و دنبالش به راه افتميتوانستم برخ. ندارم

» وركيويراِث نيم«رساند كه تابلو را مؤسسۀ  ی آن به اطالع رھگذران می پلكانش نشسته بودم و قسمت باالیكه بر رو

  :داد ین ادامه مينصب كرده است و سپس چن

 ی از آن در بنا است كهیز قرار دارد طرحيدر ون»   مارك مقدس٨برج زنگِ  «ی   كه باال»٧كارناسوسيھال«آرامگاه «

ن ي كه در زمان ساخت بلندتری متر١۶۵خراش  ن آسمانيا. ت الھام گرفته شده استيساختماِن شمارۀ چھارده وال استر

  ». كشور بودین مؤسسات مالي از ثروتمندتریكي یعني» بنكرزتراست« جھان بود در آغاز، ستاد یساختمان بانك

 بعد از آغاِز قرن گذشته، ساختماِن یكم. ستميستادم و به آن ساختمان نگري از احترام و ھراس، ایا زهيدر آنجا، با آم

ن يدار آن شد؛ ا عھده» یمركز تجارت جھان«كرد كه بعدھا  ی مءفاي را ایت ھمان نقشياباِن وال استريشمارۀ چھارده خ

 ین مالي تأمیآن برا كه از یاز معدود مؤسسات( » بنكرزتراست« بود و ی قدرت و تسلِط اقتصادیمكان سمبِل واقع

گونه كه  راث من، و آني از می اساسین ساختمان جزئيا. داد ی میرا در دل خود جا) ام استفاده كردم بودم یشركِت انرژ

  .بود» سرباز«ك يراِث يان كرد، مي بیدرست  و بهیاريمرد افغان با ھوش

با . ن واژه متوقفم كرديا! »اتفّاق«.  بودیبيفّاق غركه در آن روز گذارم به آنجا افتاد و با او به گفت وگو نشستم ات نيا

حاال، واكنش من در برابر اتفاِق . دھد ی ما را شكل میھا زندگ مان در برابر اتفاق یھا دم كه چگونه واكنشيشيخود اند

  ست باشد؟يبا یر چه مياخ

روِن مقابل ساختمان مجسمۀ يب. دمي از او ندیچ اثري ھی عابران را از نظر گذراندم، ولیرفتم، سرھا یطور كه م ھمان

داد كه آنجا  ی ساختمان حك شده بود نشان می سنگی كه بر نمایكلمات. ده بودنديچي پیك آبي بود كه در پالستیميعظ

، جرج ١٧٨٩ اپريلام  یخ سيت است كه در تاريابان وال استريست و شِش خي  در بلوِك شمارۀ ب٩»ساختماِن فدرال«

 ین فردي بود كه اولی آن مكاناً قينجا، دقيا. اد كرده بوديكا در اين محل سوگند يمراس جمھور ين رئيلواشنگتن، در مقام او

ن منظور، قسم ياد ي ای سپردند، برایرا به و»  ھمۀ مردمیك روزي، و نی شخصیھا یحفظ جان، آزاد«ِت مسؤوليكه 

  !!تيستراباِن وال ايك به خيو چه نزد» نقطۀ صفر«ك به يکرده بود ــ چه نزد

د يويد« كه ی  رو به رو شدم، بانك١٠»سيبانك چ «یآنجا با ستاد جھان. دمي رس»نيپا«ابان يبلوك را دور زدم و به خ

ن بانك يا. ِل من تأمين می شدي از قبی آن توسط مردانی كه با پوِل نفت ايجاد شده بود و موجودی بنا كرد ــ بانك»راكفلر

داد و از  ی تمام انجام میرا با استاد» ی جھانیامپراتور«فۀ گسترش  ي و وظیصادتكاران اقتي بود در خدمت جناینھاد

  .بود» یساالر ابرشركت «ی جھات، سمبل واقعیاريبس

 آغاز شده »د راكفلريويد« توسط ١٩۶٠ بود كه در یا پروژه» یمركز تجارت جھان« خوانده بودم كه ئیاد آوردم جايبه 

                                                 
نسبت به تبعات اعمال خويش  در حال ظھور بود كه» )یئ حرفه(سربازان « جديدی از ۀ طبق٢٧٠:ص ¡ ٣٠به فصل . ك.ن.  6

 .احساسی بودند ـ معاری از ھر گونه 
7. Halicarnassus 

 .شود ـ م برجی كه از فراز آن، زنگ كليسا نواخته می: برج زنگ. 8
9. Federal Hall 
10. Chase Bank 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ن شھرت داشت كه از نظر يبه ا» یمركز تجارت جھان«. شد ی محسوب م١١وفانطك مرغ ير، ي اخیھا بود و در سال

 ندارد و دستگاه آسانسوِر آن ناكارا و ینترنت ھمخواني و ایبر نوريِن في نویھا ی است ناجور كه با فناوریا ، وصلهیمال

 مقدس، ئیاي، مرغ در»روسآلبات«و .   نھاده بودند»١٢نلسون« و »ديويد«ن دو برج نام مستعاِر يبر ا. نه استيپرھز

  .ده بودياكنون به ھالكت  رس

 بعدازظھر، احساس سرما یرغم گرما به. یليم یشود گفت با ب ی ــ و میآھستگ به راه رفتن ادامه دادم، ھر چند كه به

 حسی درونی خطر قريب الوقوعی را به من ھشدار می داد که قادر به ئیبی داشتم، گوي عجیاحساس نگران. كردم یم

سرانجام خود را دوباره در . ميفزايرم و بر سرعت حركتم بيده بگين احساس را ناديدم ايكوش.  منشأ آن نبودمئیشناسا

ب ي كه به تخریبه ساختمان. افتمين يكر زمي آن حفرۀ دودزا، فلزات كج و معوج، و آن خراِش بزرگ بر پیحال تماشا

 را در ذھن مجسم كنم كه از ی كردم مردمیسع. رگ خيره نگاه کردمه زدم و به درون آن حفرۀ بزيامده بود تكيگرفتار ن

دم يكوش. ختندير یشان به درون م یاري  را كه بهینشان ز مأموران آتشيختند و نيگر یرون ميب به بي در حال تخریبرِجھا

ك از يچ يم كردِن ھ مجسیول. ر كشميال به تصويشان را در خ یديز نااميدند و نيپر ین مئي را كه از برج به پایمردم

  .سر نبودينھا در ذھنم ميا

ك شركت مشاوراِن طرف قرارداِد ي كه در استخداِم یدم كه از مرديدر عوض، در تخيالت درونی ام اسامه بن الدن را د

 کمپيوتریدم كه پشت يسپس خودم را د. كرد یافت مير پول و سالح درالھا د ونيليكا بود ميمرااالت متحدۀ يدولت ا

  . استیزي از ھر چید و خاليشگِر آن سفي كه صفحۀ نماکمپيوتریام،  نشسته

ورك كه از مھلكۀ آتش رسته بودند و حاال يوي از نئیھا اباني، به خ»نقطۀ صفر« انداختم؛ به دور از یبه دور و برم نگاھ

نھا يكنند، دربارۀ ھمۀ ا ی میطھا را  ابانين خي كه امروز ایدم مردميشياند یبا خود م. گشتند یگر به حالت معمول باز ميد

 كه یست و چھار ھزار نفريران شده و بي انار ویھا ز دربارۀ باغيھا، بلكه ن ب برجيشند ــ نه فقط دربارۀ تخرياند یچه م

ا يآ.  فكر كنندئیزھاين چيدانستم كه اصال راجع به چن ید ميبع. دھند ی جان می از فرط گرسنگءھر روز بدون استثنا

د بپردازند رھا كنند تا ي كه بائیھا ا بھرهي پر مصرفشان یھا ليشان، اتومب  فكر خود را از مشاغلی مدتی براتوانستند یم

ن يشند؟ در ايندي آن ب، فرزندان خود به ارث بگذارند و نقش خود در ساختنی كه قرار است برائیايبتوانند راجع به دن

ن جا و ينند و ايب یون ميزي صفحۀ تلوی كه بر روینند ــ نه افغانستاندا ی چه ماً شه بودم كه راجع به افغانستان واقعياند

دم كه در ذھِن آن يپرس یاز خود م. رمرديكا پراكنده شده بود، بلكه افغانستاِن آن پيمرا ی نظامیھا ش چادرھا و تانكيآنجا

  .گذرد یدھند چه م ی جان می كه ھر روز از گرسنگیست و چھار ھزار نفريب

. یزي از ھر چید و خالي سفیگر شي نشسته، با صفحۀ نماکمپيوتریز يپشت م: دمي ذھنم، دوباره خودم را دگاه، در و آن

كشوِر من در تب :  وجود نداشتیز شكيك چيدر آن زمان، دربارۀ . كردم» نقطۀ صفر«زور، توجھم را معطوف به  به

 در یگري دی جاھاۀاما من به ھم. مركز كرده بود مثل افغانستان متئی كشورھایانتقام می سوخت و توجِه خود را بر رو

 یامپراتور «یزش ما به سوي ما، و خیھا استي ما، سی نظامیروي ما، نیھا كردم كه مردم از شركت یا فكر ميدن

  .تنفر دارند» یجھان

نھا ذھنم يا؟ ھمۀ اقيفراران؟ مردم گواتماال؟ مردم اكثر مناطق ي؟ مردم ایمردم پاناما چطور؟ مردم اكوادور؟ مردم اندونز

  .كرد یرا به خود مشغول م

 یپوست رهي قد و ت مرد كوتاه. ج، از آنجا دور شدميتدر زده بودم جدا كردم و به  هي كه بر آن تكیواريخود را از د

  .توقف كردم. زد یاد مي فرئیزھاي چیوليداد و به زبان اسپان ی را در ھوا تكان میا روزنامه

                                                 
11. :Albatrossشود و عقيده دارند مرگِ آن عواقب شومی را به دنبال دارد ـ م ای دريائی كه مقدس محسوب می  پرنده. 

» كليسای انجيلی«ھا و تأمينكنندگاِن مالی ميسيونرھای  ھای متعدِد نفتی، بانك  راكفلر صاحبان ابرشركتبرادران ديويد و نلسون. 12
ھای  ھای آنان به شركت دری قبايل سرخپوسِت آمريكای التين و تسليم زمين در دربه)SIL(» انجمن زبانشناسی سامر«كه در پوشش 

 . آمريكا نقش داشتند ـ مۀاياالت متحد نفتی
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 یونزوئال در دو قدم«: ديرس یھا و ازدحاِم مردم به گوش م لي بوق اتومبیك، صداي ترافیاھوياد او بر فراز ھيفر

  .»!انقالب

س جمھور ضد يرئ  (١٣ھوگو چاوز. ستادمي در آن جا ایا اش، لحظه ع به سر مقالهي سری نگاھیدم و برايروزنامه را خر

كا در يمرااالت متحدۀ ي ایھا استي كه سی نفرتیاديو علل بن) ك انتخاب شده بوديطور دموكرات  ونزوئال كه بهئیكايمرا

  .داد یل ميجاد كرده بود، موضوِع مقاله را تشكين اي التیكايمرا یكشورھا

  ...و اما ونزوئال

  .ميكن ی مین كشور را بررسي، موضوعات مربوط به ایدر فصل بعد

 ادامه دارد

                                                 
13. Hugo Chavez 


