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  دبی شھر بردگان
  سومبخش 
 

  
  اعصاب خرد درقصرھای خريد. ٤

خوران خودم را به سايه سار پياده روھای مرمر فرش که در ھمه جای شھر   از ماجراھای کمپ، تلوتلو سرگشته

مردم يا در اين قصرھای خريد جمع شده . ھوا آنچنان داغ است که کسی بيرون ديده نمی شود. برپاست، می رسانم

در . ز شھر رسيدماز ساھينال جدا شدم وبعد از ده دقيقه، با تاکسی به مرک. اند يا  زير کولرھا حمام آفتاب می گيرند

 ھزار پوندی را ٢٠با دختر فروشنده خسته ای مواجه می شوم که پيراھن حرير " ھاروی نيکوالس"مرکزخريد 

به نظر می رسد . و من از نوشتن دست می کشم" ھمانگونه که می بينيد زير قيمته"دختره می گويد . نشانم می دھد

دبی به بخش ھايش .  به چراغھای درخشان شب می دھدروز جای خود را.  که وقت در اين قصرھا نمی گذرد

فروشگاھھا خالی اند و صدا در . ًدر گرانترين قصرھا تقريبا تنھا ھستم.   يعنی خريد کنبای/ دو.  خالصه شده است

جلوی ميکروفون ھمه می گويند که  وضع تجارت روبراه است، اما خارج از ضبط با تحير نگاھت . آنھا می پيچد

 پوند ١٠٠٠يک نمايشگاه کاله درنزديک محل مسابقات تنيس دبی برپاست که کاله ھای عالی را يک کالم . می کنند

او دستانش را روی "!  پارسال زير دست مشتری له شده بوديم، حاال رو ببين"يک طراح کاله می گويد . می فروشند

  .يک قفسه خالی می چرخاند

شوم که گرمکن پوشيده و خسته از ازدحام مردانی که دورش را حلقه  می  ساله ھلندی نزديک١٧به يک دختر بلوند 
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حال از اينکه اينجا يک جامعه ه تا ب: می پرسم!" اينجا را دوست دارم، گرما ، قصرھا و ساحل "زده اند، می گويد 

حتی در . "سعی می کنم که نبينم"ين می گيرد و می گويد ئده ای؟ سرش را ھمانند ساھينال پابردگان است آزرده ش

  .احساس کردن گناه بزرگی است. ھفده سالگی ياد گرفته است که نگاه نکند و نپرسد

دبی مانند اتوبانی است که با . ھر جاده حداقل چھار باند دارد.  نداردسفالت وجودابين قصرھا چيزی به جز فرش 

ساکنان دبی . ه اين کار را بکنیاگر ھم بخواھی خودت را بکشی، بايد روی جاد. مراکز خريد نقطه گذاری شده است

  .از قصری به قصر ديگر با اتومبيل يا تاکسی می جھند

  
 کشورشان که پر از خارجی ھاست چه جور فکر می کند؟ اما غير از می خواھم از يک اماراتی بپرسم در مورد

آنھا را می بينم که در . مسرمايه گذاران و بردگان  نمی توانم به بومی ھای اماراتی نزديک شوم و چنين چيزی بپرس

غير ممکن است بتوانم  به آنھا . مردھا در رداھای سفيد خنک و زنان در چادرسياه سوزان . شھر می چرخند

  ".دبی خوبه "اينجا زنھا از آدم رم می کنند و مردھا ھتاکانه نگاھت می کنند و با لحن تندی می گويند . نزديک شوم

  . را پيدا کردم وبا ھم به گفتگو نشستيمماراتیدر يک کافی نت چند جوان تيپيک ا

ردای سفيد پوشيده  و عينک چھارگوشه .  اندامی است که ته ريشی ھم دارداحمد العطار جوان بيست و سه ساله ميانه

ی حرف می زند و سريع نشان می دھد که لندن، پاريس و لس ئانگليسی را با لھجه آمريکا.  استھم  به چشم زده

با قيافه تيپيک يک سوپر استار پشت صندلی اش می نشيند و می گويد . تر از بيشتر غربی ھا می شناسدآنجلس را بھ

ھر وقت ازدواج . دولت پول تحصيل را تا سطح دکترا می دھد. اينجا بھترين نقطه دنيا برای جوان ماندن است"

. ارج می برند و پولش را ھم می دھندخدمات پزشکی رايگان و اگر الزم بود تو را به خ. کرديم خانه مفت می دھد

ھيچ . ًتقريبا ھر کس يک خدمتکار، يک پرستار و يک راننده دارد. حتی مجبور نيستيم پول تلفن را ھم پرداخت کنيم

از العطار خواستم داليل قوی برای اين توضيح "  تو ھم دلت نمی خواھد يک اماراتی بودی ؟. وقت ماليات نمی دھيم

ببين، پدربزرگ من ھر روز صبح بلند می شد و تا غروب برای "اما او سريع به جلوخم شد و گفت شيادانه بياورد، 

ھميشه گرسنه و . آب که می خشکيد، بايد از کوھان شتر استفاده می کردند. بدست آوردن آب سر يک چاه می جنگيد

ی پزشکی الزم برای معالجه وجود او تمام عمرش می لنگيد چون پايش که شکسته بود مراقبتھا. تشنه و عالف بودند

برای اماراتی ھا اينجا مدينه فاضله ای است که الھه ھا پول ھای ريخته شده را برايشان !"  حاال ما رو ببين. نداشت

 ازخارجی ھا، ماليات پنھان بر تجارت و فرودگاه و فروش آخرين چکه ھای ءبا گرفتن اجاره بھا: جمع می کنند
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 او می گويد.  مانند احمد برای دولت کار می کنند ودر واقع روی بالش اعتبارات لميده اندبيشتر اماراتی ھا. نفت

کار تضمين شده است، اگر اشتباه فاحشی ھم بکنيم . دوستانم ھم ھمينطور. حال ھيچ مشکلی احساس نکرده امه تاب"

  ."به مال خود آتش زده ايم

! ًدقيقا"راج اماراتی ھا اندکی سخت تر شده اند ؟ می گويد  شدن امکان تاآيا قوانين جاری برای کمتر: می پرسم

اما ما سرمايه گذاران را به چشم . سرازير شدن سرمايه گذاران بعضی اوقات می تواند چشم بد به دنبال داشته باشد

بان نشينی چکار می توانيم بکنيم؟ ھيچکس نمی خواھد به دوران بيا. بھايی  که برای توسعه پرداخته ايم نگاه می کنيم

 ھزار دالر در سال رسيده ١٢٠ما از يک وضعيت آفريقايی،  به درآمد سرانه . برگردد، ايامی که کسی اينجا نبود

  "ايم، آيا جای شکايتی ھست؟

مشکل بتوان يک اماراتی را پيدا کرد که پشتيبان شيخ محمد ."  استکمبود آزادی سياسی چيز خوبی"او می گويد 

ًنه ما واقعا از او حمايت می کنيم، چون رھبر بزرگی " جواب می دھد . می گويم شايد به دليل ترس است. "نباشد

  ."دارد می گويد مطمئنم که زندگی من ھم بسيار شبيه به زندگی شماست. به اين عکس نگاه کن. است

 Pizza يا Nando's در لندن به شما : "احمد می گويد.  به سينما می رويماستراحتی می کنيم ، قھوه ای می خوريم و

Hutيک کافه الته ديگر سفارش می دھد." ما ھم اينجا در دبی ھمان چيزھا را داريم.  می رويد.  

ت آفتابی باشد؟ در ي زندگی می کنند؟ آيا ممکن است درحوزه سياست ھم وضعآيا تمام اماراتی ھای جوان اينطور

 ساله، يکی از نويسندگان دبی پرس و ٣١او روزنامه نگار. ينمھتل مجلل برج امارات، سلطان القاسمی را می ب

او به آزاديخواھی، معاصربودن و طرفدار اصالحات تدريجی اشتھار . فرد استه کلکسيوندار ھنرھای منحصر ب

بی نھايت تند حرف می زند و در  ھنگام بحث خود .  لباس غربی می پوشد، شلوار جين و پيراھن رالف لورن. دارد

  . اشتياق ديوانه واری می رساندرا به

سيستم پرستاری شورش را در آورده، خودمان ! ی سنگين وزنمردم اينجا تنبل شده اند، بچه ھا "سلطان می گويد

چرا ھيچکس حاضر نيست برای بخش خصوصی کارکند، چرا ھيچ پدر و مادری از بچه خود . ھيچ کاری نمی کنيم

  "نگھداری نمی کند؟

 به سيستم بردگی که دبی را ساخته است بکشم، عصبانی می شود و می که می خواھم بحث رابا اين وجود وقتی 

موجود در " جھان شھر"دبی در واقع تنھا . ما تحمل پذيرترين ملت جھان ھستيم. مردم بايد به ما اھميت بدھند"گويد 

  "با ھر کس که اينجا می آيد با احترام برخورد می شود. دنياست

ًاصال می دانی چنين : می پرسم.  کنم که فقط چند مايل از اينجا دور استبه کمپ سوناپور فکر میمکثی می کنم و 

نقض حقوق ( می دانيد، آيا اگر در سال، سی ـ چھل مورد "چيزی وجود دارد؟ عصبانی می شود و می گويد 

  ."ينجا می آيدداشته باشيم، به نظر شما زياد است؟ اما فکرش را بکن  که چقدر آدم به ا) کارگران

سلطان غضبناک . بحث من سر صدھا ھزار مورد است.  سيستم استاين وضعيت کل! سی ـ چھل مورد: می گويم

ی فکر کرده ايد که در نيويورک با آنھا بدرفتاری می شود؟ ئشما به مکزيکيھا" می شود، واھن و تلپ کنان می گويد 

ر کند؟ من ھم می توانم به لندن بيايم و درباره بی خانمانھايی چقدر طول کشيد تا بريتانيا با شھروندانش خوب رفتا

 اينجا کارگران ھر وقت دلشان بخواھد می. ی بد گزارش کنمئ جابنويسم که در خيابان آکسفرد ھستند و شھرتان را

  !"ی می تواند فلنگ را ببنددئھر ھندی، ھر آسيا! توانند بروند

 .اسپورتھايشان ضبط شده و حقوق شان به تعويق افتاده است پاشاره می کنم که اما آنھا نمی توانند،

اما سفارت خانه ھايشان بايد . خوب، متأسفم که چنين شده و ھر کس که اين کار را کرده، بايد تنبيه  شود "می گويد
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  ."به آنان کمک کنند

ھای کثيف اعتصاب ميکنند،  شما با زور جلوی کارگرانی را که عليه کارفرمااما چرا. آنھا تالش می کنند: می گويم

  می گيريد ؟

کارگران  می توانند اعتصاب  "سلطان ادعا می کند که !" خدا را شکر که ما به آنھا اجازه  نمی دھيم "می گويد

فکرش را بکن که کارگران . نمی خواھيم مانند فرانسه باشيم. اما آنھا به خيابان ھا می ريزند و ما اين را نداريم. کنند

در اينصورت کارگرانی که متقلب ھستند و دروغ می گويند را چکار ! شان بخواھد دست از کار بکشندھر وقت دل

  ."می شود کرد؟ گورشان را گم کنند و از اينجا بروند

 است، ناگھان شيھه ای تمسخر آميز می کشد و در جواب به منقدان فرضی سلطان حاال به جوش آمده. آھی می کشم

 ھميشه از ما شکايت می کنند،  چرا با حيوانات خوب رفتار نمی کنيد؟ چرا تبليغات مردم غرب"اش می گويد، 

  "شامپويتان قشنگ نيست؟ چرا با کارگران خوب رفتار نمی کنيد؟

ه اندکی در صندلی جاب. او بيشتر به جوش آمده است.  شامپو و بعد کارگرانحيوانات،: سلطان خودش را لو می دھد

من به کارگرانم عينک ايمنی و چکمه ھای مخصوص "به طرفم دراز می کند و می گويد جا می شود و انگشتش را 

  !"چون کارشان را کند می کند! دادم، اما آنھا را نپوشيدند

وقتی ژورناليست ھای غربی را می بينم که از ما " می شود و می گويد ش خالصبعد کمی می خندد و از بحث داغ

ه دارند به پای خود شليک ميکنيد؟ اگر دبی سقوط کند، خاورميانه بسيار خطرناکتر انتقاد می کنند، متوجه نيستيد ک

مصريھای فقير، ليبيايی ھا و ايرانيان بيچاره بزرگ می شوند و می . اميد است. صادرات ما نفت نيست. می شود

. ی باشيمر مسلمان مدرنما نشان می دھيم که چطور کشو. يمھستما برای منطقه خيلی مھم . رم دبیگويند من ميخوام ب

می دانی اگر .  بايد خيلی نگران باشيد.  ی ھا نبايد نابودی ما را آرزو کنندئاروپا. ی نمی بينیئاينجا اثری از بنيادگرا

  ."اين مدل وربيفته چی پيش مياد ؟ دبی به سرنوشت ايران ، به سرنوشت اسالميست ھا دچار ميشه 

ًبا لحنی ماليم و دلسوزانه و تقريبا .  که  بحث او را ناراحت کرده استمبه روشنی می بين. سلطان تکيه می دھد

روز عروسی اش به او . گوش بده، مادر من مجبور بود ھر صبح با يک سطل سر چاه برود"التماس کنان می گويد 

ون امکانات دو تا از برادران من در بچگی مردند، چ. يک پرتقال ھديه می دھند، چون به عمرش پرتقال نخورده بود

ما را مورد " يکبار ديگر چشمانش پر از تمنا شده و می گويد . ما را مورد پيشداوری قرار ندھيد. پزشکی نداشتيم

  ■  ".پيشداوری قرار ندھيد

                   ادامه دارد

   

   

  

 

  


