
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 
 Political سياسی

 
   سيف خداياری: مترجم- جان ھری:نويسنده
    ٣٨روشنگر شماره : منبع

 
 
 
 

  دبی شھر بردگان
  نجمپبخش 

 
  

  
  
  یسبک زندگ. ٧

  که در شھر گشته ام،ئیاما تا جا. فرھنگھاست" ديگ گداختن "شود که دبی در تمام کتابھای راھنما به شما گفته می 

يک . تبديل شده اند متوجه شده ام که ھر گروھی گرد قلمرو کوچک قومی خود متمرکز شده و به کاريکاتور خود

در .  رفتمئیـ ميعادگاه سرمايه گذاران بريتانيا ل دکرشب در قلب اين شھر دلتنگ، خسته از قصر ھا و کمپ ھا به داب

  سرسرای چوبی اش. و عالمت ھای ايستگاھھای اتوبوس لندن را ديدم کلوپ يک کيوسک تلفن قرمز رنگ ورودی

با چراغھای رنگی چشمک زن و . ديسکوی دھه ھشتاد بود چيزی بين کلوپ ھای دوران استعمار راج و مدارس

. پشت روی زمين افتاده بود  کنار در ورودی به  دختری با دامن کوتاه وارد شدم،  ھمين که! فرياد ھای پياپی چرز

آبجويش   رابرسر گذاشته بود کمکش می کرد که سرپا باشد و با خنده ای شکسته بطریئیدريا پسری که کاله دزدان

حال سياه  هکردم که از ظھر تاب با دو خانم شصت و چند ساله آفتاب سوخته شروع به گپ زدن. را بر زمين انداخت

آدم به خاطر اليف ستايل  "يکی از آنھا می گويد. دھند به من می گويند بشينم و دستور مشروب می. مست بوده اند

سبک زندگی   ھمه درباره سبک زندگی صحبت می کنند اما وقتی از آنھا بپرسی که" .آيد اينجا می) سبک زندگی(
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اينجا ھر شب بيرون می ريم، خانه که بر  "آن را اينگونه خالصه می کند آن وارک. چی ھست، دچار ابھام می شوند

" ستاف "خدمتکار و. وقت بيکاری زيادی داريم. محشر است  که کاری نداريم، ھميشه مردم را می بينيم می گرديم

  "!ھميشه در حال جشن ھستيم. که ھمه کارھا را ترتيب می دھند ھم در خدمت داريم

اينجا يک سلسله مراتب  "اند که چگونگی کار شھر را شرح دھند سال است که دبی اند، و خوشحالآنھا بيست 

کنم فيليپينی   ھا و ساير غربی ھا و بعد فکرئیبعدش فکر می کنم بريتانيا. ھمه اماراتی ھا ھستند باالی. حکمفرماست

البته آنھا اعتراف " .و بقيه را می بينی او در ته جدول ھم ھندی ھ. ھا، چون مخشون بھتر از ھندی ھا کار می کند

آنھا برای خودشان . می پرسم ھرگز؟ می گويند بله ھرگز. نکرده اند حال با يک اماراتی صحبته می کنند که تاب

تصادف کنی يک  اگه اينجا "جوليوس تايلر می گويد. اين اوصاف دبی آنھا را نااميد کرده است با. زندگی می کنند

اگه يه ذره ! روز اونو انداختن ھلفدونی يس را می شناسم که با يک ھندی تصادف کرده بود، چھارزنی انگل. کابوسه

خودشونو جلوی ماشينت می اندازند چون بعدھا خانواده اش ازت پول  اين ھندی ھا. نفست بوی الکل بده کارت زاره

  "!يچارهآن زن ب. اما پليس ھمه ش ما رو سرزنش می کنه. يعنی ديه خون می خواھند ـ

من گرما و  ".ھنا گامبل از رقص دست می کشد تا با من حرف بزند يک زن بيست و چھار ساله انگليسی به اسم

آنھا متوجه شده  می پرسم آيا چيز بدی اينجا ھست؟ دارم فکر می کنم، يکی از" !اينجا محشره! دارمساحل را دوست 

نمی تونی آن الين انجام . بايد چک رو فاکس کنی اله کنیوقتی ميخوای پول رو حو. بله، بانکھا "است و می گويد

  ".ترافيک ھم چندان خوب نيست "فکر می کند و می گويد ديگه چی ؟ سخت: می پرسم " .بدی

  ًاحساس شان درفقدان دمکراسی چيست؟ عکس العمل ھمه آنھا تقريبا وقتی از سرمايه گذاران انگليسی می پرسم

يک پسر اسکسی ھمزمان که می خواھد يک جفت شاخ . شوند  اندکی عصبانی میاول کمی منگ، بعد. يکسان است

آبجو را در دھن دوستش می ريزد که به پشت کف زمين خوابيده و می غرد، در  گوزن را روی سرش بنھد و کمی

  "!به شيوه عربھاست "می گويد جواب به من

دم که در کار جراحی مصنوعی بود ونااميد از نجات  بد خلق را ديئیآمريکا ًبعدا در بار يک ھتل، يک سرمايه گذار

کسانی که نتونسته اند در مملکت خود غلطی بکنند، اينجا ميان و تمام  "او می گويد. از دست اين آدمھاست  يافتن

کجای  در ھيچ. خيلی مھم ايم! و فراتر ازظرفيت شان پيشرفت می کنند و الف می زنند که بعله ناگھان ثروتمند ميشن

من . ًروابط ھم کامال نژادپرستانه است" کند او اضافه می" .ا اينقدر افراد بی کفايت در موقعيت ھای باال نديده امدني

 انجام ميدن، اما يک ئیبرام کار می کنند و ھمان کاری می کنند که دخترای اروپا اينجا دخترھای فيليپينی دارم که

ًواقعا کار می کنند تقريبا ھيچی نمی گيرندکسانی که .  ھا را می گيرندئیحقوق اروپا چھارم در حاليکه اين مديران  ً

  " ھزار پوند به اينھا ميدن٤٠بی لياقت ماھانه 

شوق آنھا از داشتن خدمتکار در خانه . ھمه سرمايه گذاران مشترک است به استثنای اين مورد يک چيز درحرفھای

اغلب  ًقبال. به نظر می رسد ھر کس يک خدمتکار دارد. کاری نمی کنند و به زندگی چسبيده اند واينکه خودشان

نتيجه حاال داشتن يک کلفت قشنگ  در. خدمتکاران فيليپينی بودند، اما بعد از بحران گفتند که قيمتشان باالست

  . مد شده استئیاتيوپيا

ھمه اين (پاسپورتش را ضبط می کند . رت مطلق بر او دارد دارد، قد ھرکس که خدمتکار: اين يک راز گشوده است

مرخصی  ًاگر اصال اجازه(می گيرد کی پرداخت کند و کی می تواند مرخصی بدھد  ارباب تصميم ).کار را می کنند

ر د. بگيرند و نمی توانند فرار کنند ًاصال نبايد عربی ياد. ن می کند با چه کسی حرف بزندييارباب تع) داشته باشد

دھشتناکاست چون   گشتن در ميان قصرھای دبی برايش "قصر بورگر کينگ يک دختر فيليپينی به من گفت
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ًآنھا می گويند، لطفا . می دزدند وکمک می طلبند خدمتکاران يا کلفت ھای فيليپينی ھميشه خودشان را از خانه ھا

ھفت روز ھفته و تمام روز ازم کار می . بزنمام، اجازه نميدن به خانه زنگ  من اسير شده ام، زندانی. کمکم کنيد

خود را نمی  ميگم، برم به کنسولگری خبر بدم اما وقتی می پرسم در کدوم خانه ايد، ھيچکدام آدرس اولش. کشند

به زنی فکر می کنم که به من گفت  دارم. من حاال ازشان پرھيز می کنم. دانند و کنسولگری ھم دخالت نمی کند

من از مقامات کشورم که می تونم آزادانه در خيابانھا بچرخم،  اونا فکر می کنن که.  نخورده امچھارسال است ميوه

  ".اما من کاره ای نيستم

خصوصی و کثيفی است که در آستانه تعطيلی قرار دارد، پراز کلفت ھای  تنھا پناھگاه زنان در دبی، آپارتمان

صحبت  درباره ماجراھايش با من.  که خنده محزونی ھم دارد استئی ساله اتيوپيا٢٥ماتاری زن  ميال. فراری است

 بود،  بعد دختر چھارساله اش را جا به او وعده بھشتی در ميان شنھا داده شده. ھزاران نفر مانند او ھستند. می کند

ونه يک دادن، منو در خاما اونا فقط نصف پول را بھم  ".اينجا آمده تا پولی برای آينده اش بدست آوردگذاشته و 

می کرد ھر روز از ساعت شش بامداد تا يک بامداد   انداختند که چھار تا بچه داشت و خانم مرا مجبورئیاستراليا

اما اونا سرم داد کشيدن اومدی اينجا . خسته شده بودم و درخواست مرخصی کردم .کار کنم، روز بيکاری ھم نداشتم

گوشام ھنوز . کوبيد مرا با مشت و لگد. کنم و خانم مرا کتک زديه روز نتونستم تحمل ! نه اينکه بخوابی کار کنی

چکار کنم؟ اينجا کس ديگری را نمی . پول ميديم  بھم گفتن بعد از دوسال بھت. اونا دستمزدم را ندادن. درد می کنن

  ".وحشت کرده ام. شناسم

نگليسی شکسته دنبال کنسولگری خانه بيرون زده و در خيابانھا با ا يکروز بعد از کتک خوردنی ديگر، ميال از

را پيدا کن تا  اما آنھا گفته بودند که خانم. بعد از دو روزجستجوکنسولگری را پيدا کرده بود. بود اتيوپی را گرفته

دو بار با دخترش حرف زده . سر می برده ب اما چگونه ؟ ميال شش ماه است در اين پناھگاه. پاسپورتت را بگيريم

  ".دخترم را و ھمه چيزم را از دست دادم از دست دادم، وطنم را "می گويد. است

جمله ای افتادم که در دابل دکر از زنی انگليسی به نام ھرميون فرايلينگ  وقتی اين چيزھا را تعريف کرد به ياد

ی آنھا ھر کار. نمی کنيم  ما ھيچ کاری! خدمتکارھا " لرزان گفتئیاو با صدا. بھترين چيز دبی شنيده بودم درباره

   ".انجام ميدن

  اآخر دني. ٨

. فکر می کنم می توان با دوربين بريتانيا را ديد زد. نيمه کاره رھا کرده اند آن را رھا کرده اند،. دنيا تھی شده است 

  .جزيره پرشکوه با بادھای نمک سود، عقيم گشته است اين

ا جزاير مصنوعی به شکل تمام قاره ھای کره آنھ. حال بازسازی جھان بودند اينجا بر ساحل دبی، توسعه دھندگان در

سفارش ساختن   شايعاتی بود که ديويد بکھام. بفروشند ساخته اند و می خواستند ھرقاره را به ساکنان آن  زمين

يک . گويند چند ماه است اينجا کسی را نديده اند اما مردمی که در اين نزديکی کار می کنند می. بريتانيا کرده بود

  ".سر رسيده استه دنيا ب "ريقای جنوبی می گويدنفر از آف

آنھا يک ساحل دارای . دردست ساخت بودند، اکنون زير کلنگ اند در سرتاسر دبی پروژه ھای ديوانه واری که

لوله ھای ھوای خنک را زير شنھا جاری می ساخت، تا انگشت پای غول ھای پول، ھنگام  تھويه ھوا می ساختند که

  . به سمت دريا، نسوزدبرداشتن از حوله قدم

زمستان گذشته ھتل . اقتصادی جھانی تکميل شده بودند، خالی و پاره پوره اند  که اندکی قبل از بحرانئیپروژه ھا

ليلی آلن افتتاح  در جشن بيست ميليون دالری آخر قرن نوزدھمی با شرکت روبرت دنيرو، ليندزی لوھان و آتالنتيس
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در دھانی در حال زوال به چشم   دندانی لق  و البته درختان نخل که حاال مانندھتلی برروی جزيره ای مصنوعی. شد

  .می اندازد  Zsa-Zsa Gabor انسان را به ياد  برجی صورتی است به سبک معماری فراعنه، که. خورد می

 توپھای درخشان پوشيده شده است و روی آن ھشت عدد نخل سيمانی البی بزرگ آن، گنبد عظيمی است که با

درخشان وجود دارد که انگارتصوير ھر کس تا بحال  در وسط البی، سازه ای شيشه ای.   داردشکوھمند قرار

باران غير منتظره ای می بارد و آب از سقف می چکد و کاشی ھا فرو . است مھمان آتالنتيس شده است درون آن

  .می افتند

 من نشان می دھد و توضيح می ھد که لوکس ترين چيز ترين اتاقھايش را به دختر اعيانی از آفريقای جنوبی مطلوب

با تم قاره گمشده   ميليون پوندی را که٢٤از کنار فروشگاھی عبور می کنيم که انگشترھای الماس. دنياست ممکن در

ھای عظيم پر از کوسه ماھی می بينم که به قلعه  مخزن. و مدفون زير آب يعنی آتالنتيس ساخته شده اند، می فروشند

 اتاق ديگر وجود دارد که ھر کدام منظره ١٥٠٠اينجا . شده نگاه می کنند  ھای غرقئیی رھا شده و زير درياھا

ميان مخزن آب  ًسوئيت کامال در. آن را که می بينم، نفسم بريده می شود. سوئيت نپتون سه طبقه است .دريا را دارد

. خوابيده ای و کوسه ھا به تو خيره شده اند  تختتفکرش را بکنيد، روی. و در جوار کوسه عظيمی ساخته شده است

چند شب زندگی در با . شده است اما حتی تجمل نيز رھا  .خوابيد و زنده ماند در دبی می توان با ماھی ھا و کوسه ھا

 که اله ماکفرسن و ئیمورد عالقه طراحان مد است، جا اين ھتل. کالس ترين ھتل شھر، ھتل پارک ھيات را آزمودم

وقتيکه غذا می خورم، تنھا . ھتل به نظر خالی می آيد.مجلل و ناديده گرفته شده  قصری. ی ھيلفيگر اقامت دارندتام

حاال به زحمت يک . پرآدم بود ًقبال اينجا "يکی از کارکنان ھتل در گوشم پچ پچ می کند. موجود در ھتل ھست فرد

جک نيکلسون در فيلم شاينينگ را دارم، آخرين مرد در احساس  با شادی برای خودم می چرخم و" .نفر پيدا می شود

  !خانه متروکه و شبح زده

شھر، ھتل برج العرب است که نشسته بر ساحل مانند قايق بادبانی عظيم  مشھورترين ھتل در دبی و نماد افتخار

است  ھا ده سالآن. البی با زوجی لندنی که در اين شھر کار می کنند، شروع به صحبت می کنم در. شيشه ای است

روبرو ميشی، درآخرين سفرمان به  ھيچوقت نمی دانی در اين شھر با چی ".اينجا ھستند ومی گويند دوستش دارند

  ".اما در آخر يک جزيره کامل را بجايش ساخته بودند اينجا، اوايل تعطيالت پنجره ما رو به دريا باز بود،

آيا از طبقه بردگان که در ھمه جا : می پرسم. م می گيردچرت .سر رسيده استه صبرم از اين ھمه اغراق ب

برای ھمين ما  "گرفته نمی شود؟ فکر ميکنم سؤالم را خوب متوجه نشده باشند چون زن جواب داد حاضراند، دلتان

  که ميری، اونائیدستشو " ھماھنگ می شودشوھرش با او   ". ھيچ کاری بکنیدھنميخوا. محشر است.يمئآ اينجا می

ھر "  !بيرون نمی کشن  می کنن، شير آب رو باز می کنن و تنھا کاری که نمی کنن اينه که گند را ازتدرو باز

  .می افتند دوی آنھا به خنده

  اردد  ادامه 

  

 

 


