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 فصل اول

 

محلّي ّبراي . اينجا سالن مجلّل هتل هيلتون واقع در وودلند هيلز كاليفرنياست

مندان ّبه هرماه و ّبا حضور تعداد كثيري از عالقه هاي ماهيانه كه پانزدهم ّبرگزاري حراج

 .شوداشياي عتيقه و قديمي ّبرگزار مي

پوشي از سنگ ّبزرگي است ّبشكل مكعب مستطيل كه ّبا كف سالن، محوطه نسبتاً

سفيد رنگ سالن، چند تاّبلوي  ده، ّبر روي ديوارهاي ّبلند و نسبتاًگرانيت اعلي پوشيده ش

خورد و در و ّبه چشم ميتچو مازا ي همچون پيكاسو، كالو،مشاهير ّبزرگ هنري ارزشمند از

 احيائا نواز عهد عتيق، چهار مجسمه ّبرنزيهاي چشم چهار گوشه سالن عالوه ّبر حكاكي

 .استمرّبوط ّبه دوره رنسانس، زيباييهاي سالن را تكميل كرده

طبوع آنجلس، فضاي سالن گرم و مساّبقه لسرغم ّبوران ّبيامروز پانزدهم فوريه، علي

هاي  فوجي از ثروتمندان و متمولين ّبا لباسهاي شيك و گرانقيمت ّبر روي صندلي. ّبود

از يك ساعت پيش همه . ّباشنداند و در انتظار آغاز حراج ميچيده شده جلوس كرده
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 .اندگروه زيادي هم سراپا ايستاده ،اندجز افرادي كه نشستهّب و ها پر شده صندلي

كند، مليت مختلف حاضراني است ر اول جلب توجه ميشايد اولين چيزي كه در نظ 

عالقه  تبار كه غالباًزادگان ّبريتانيايياشراف. كنندكه ّبراي شروع حراج لحظه شماري مي

هاي مختلف  داران ّبا مليتجور مراسم دارند، گروهي از متمولين و سرمايه خاصي ّبه اين

ر سيك هندي ّبا سر و وضع و اند، حتي چند نفهاي جلو و مياني نشسته كه در رديف

اما آنهايي كه سرپا . هاي مخصوصشان كه در رديف اول كامال ّبا ّبقيه متمايزند لباس

هاي فرانسوي،  كاركناني ّبا مليت. ّباشندشان از خدمه هتل مياند تقريبآ همگيايستاده

حتي يك گروه . آيندمكزيكي و فيليپيني كه در منتهي اليه سالن ّبيشتر ّبه چشم مي

ركستر سمفونيك ّبا لباسهاي متّحدالشكل و يكسان، ملبس ّبه كت و شلوار و پاپيون ا

 .هاي خود هتل هستنداند كه احتماال جزء نوازندهاي از سالن ايستادهسفيد رنگ در گوشه

اي سخت ميان حاضران ّبصورت اظهار نظرهاي از همان لحظات آغازين همهمه

دانستند امروز قرار همه مي تقريباً. ا گرفته ّبوداي سالن را فرمختلف و گاه جر و ّبحث فض

ّبا . اما كمتر كسي از جزئيات آن ّبا خبر ّبود ،است شيء ّبا ارزشي ّبه حراج گذاشته شود

آقاي دادلي، افسر . رسدورود سرهنگ دادلي، كميسر ارزياب، سر و صداها ّبه حداقل مي

     ه پشت تريبون قرار ّبازنشسته نيروي دريايي، در حاليكه چوب حراج را ّبدست گرفت

 : دگويمقدمه ميگيرد و ّبيمي

  « !شوداي ّبه حراج گذاشته ميامروز جزيره » ـ

 :كنندگروهي ّبا خودشان تكرار مي رود،مي در سكوت فرويكباره ه سالن ّب

 :دهدسرهنگ دادلي ادامه مي... « !يك جزيره؟»

ديده  كنون مام جزايري كه تاگذاشته شود ّبا تاي كه امروز قرارست ّبه حراج جزيره ـ

در ضلع شرقي پاسفيك ... كند، اين جزيره منحصر ّبفرد كه ّبا اين مختصات ايد فرق مي

تمام كشورهاي جهان ّبشكلي . استواقع شده، ّبشكل نقشه زمين طراحي و ساخته شده

. اندگرفتهاّبعاد اصلي شان در اين جزيره جاي مينياتوري و كوچك شده، ّبا توجه ّبه 

 هواپيماي يك ّباالي از حتي يا google earthريكه اگر از طريق گوگل ارث  ّبطو
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 تمام ّبا را زمين نقشه ّبود خواهيد قادر ّبنگريد، جزيره اين ّبه ّباال ارتفاع در مسافرّبري

 ! ...ندارد زمين ّبزرگترش ّبرادر ّبا تفاوتي كوچكترين جزيره اين واقع در. ّببينيد جزئياتش

 :دهدمي ادامه سپس و اندازدمي حاضران هّب نگاهي كند،مي مكثي او

 ّبا جنوّبي كاليفرنياي ّبرآورد ّبناّبر را استثنايي جزيره اين حراج توضيحات اين ّبا حال ـ

 !كنممي آغاز دالر ميليون سيصد مبلغ

 .كشندمي« هو» رقم اين شنيدن ّبا حاضران

 :دزنمي داد تمسخرآميز لحني و ّبلند صدايي ّبا سالن ته از آنها از يكي

 «!آمريكا؟ كه اي كانادا دالر»

 ّبا و كندمي كوتاهي سرفه ّبيندازد، طرف ّبه نگاهي اينكه ّبدون دادلي سرهنگ

 :دهدمي پاسخ خونسردي

 !آمريكا ـ

 .گيردمي ّباال جدل و ّبحث دوّباره و

 نقشه يك شكل ّبه را ّبزرگي ماكت حاليكه در هتل خدمه از نفر دو هنگام اين در

 و زندمي لبخندي رضايت ّبا دادلي سرهنگ. شوندمي سالن وارد كنندمي حمل رنگ سفيد

 :گويدمي

 «!رسيد موقع ّبه»

 :دهدمي ادامه آن ّبه اشاره ّبا و رودمي ماكت سمت ّبه سپس

جزيره اصلي نقشه كنيدمي مشاهده اينجا در كه ماكتي اين كنيد، توجه لطفآ آقايون ـ

 ملل، سازمان عضو كشورهاي تمام شامل قطعي، مالكيت ّبا مصنوعي جزيره يك. است

 مشاهده نقشه اين در تردقيق ّبطور را آن موقعيت واقعي، هايي كوهستان و سواحل داراي

 هايي زمين ّبا. است مرّبع كيلومتر 00111  حدود در چيزي جزيره اين مساحت كنيد،مي

 زّبج جزيره اين مالك ّباشيد داشته توجه ضمن در مرغوب، و مستعد خاكي و كشت قاّبل

 !دهد انجام آن ّبا تواندمي خواست دلش كه كاري هر حكومت تشكیل

       سالن در حاضر كارانّبي از جمعي ّبه خوّبي ّبهانه ارزياب كميسر پاياني جمله 



 جزیره جهانی 8    

 :زندمي داد لودگي ّبا يكي دهد،مي

 « !پايينا پايين اون ّبفرسته جزيره اين ّبا هم رو خودش ميتونه حتي موسيو، ّببينم »

 :زندمي فرياد كشانرّبدهع ديگري و

 « !هس گيرمآفتاب گذاشتين قيمت روش اينهمه كه ايجزيره اين راستي »

 :زندمي فرياد اعتناّبي دادلي سرهنگ

 !ارزهمي اينا از ّبيشتر خيلي جزيره اين كنين ّباور ّباّبا، اي ـ

 :دهدمي ادامه حراج در شركت ّبه حاضران ترغيب ّبراي و

 جهاني شهرت ّباعث اينكه جز ّبه جزيره اين خريد نيدنك فراموش عزيز دوستان ـ

 آيد،مي حساب ّبه نيز شده تضمين و مطلوب گذاريسرمايه يك شود،مي آن مالك

 كه را پولي تنها نه آن قطعات فروشپيش ّبا تواندمي جزيره اين صاحب ّبكنيد، را فكرش

 سود توانست خواهد لياقبا خوش كمي ّبا ّبلكه گرداند، ّباز كرده پرداخت جزيره خريد ّباّبت

 !كند كسب نيز توجّهي قاّبل

 و زدمي حرفي هركس و ّبوده متفاوت جزيره اين حراج مورد در اظهارنظر اگرچه

 داشتند، مشترك نظر يك آنها اكثر الاقل يا حاضران همه شك ّبدون ولي داد،مي نظري

 در رافتادهدو و پرت منطقه يك در آنهم ايجزيره چنين خريد ّبراي است قرار كسي چه

 ّبحران ّبتازگي جهان كه زماني در درست آنهم. كند پرداخت پول اينهمه آرام اقيانوس

 .ّبود شده ركود مرحله وارد و گذاشته سر پشت را اقتصادي

 و جنب و حرف پر جواني اندنشسته سالن هاي صندلي روي ّبر كه حاضراني ميان در

 او كنار در ّباشد، جلسه در حاضر دانثروتمن جزء نبايد ظاهراً كه خوردمي چشم ّبه جوش

 ّبه ميل كه دستيش ّبغل خالف ّبر كه نشسته موقّر و پوششيك اما عبوس پيرمردي

 ّبا را انگليسي كه جوان مرد. كندمي خوري خود و كرده اخم دارد نظر اظهار و گفتگو

 و حمزا حال در دائم و زندمي فريادي گاهّبهگاه كند،مي صحبت اسكاتلندي غليظ لهجه

 و عاميانه اصطالحات ّبا ايستروستازاده احتماالً كه وي اسكاتلندي لهجه است، پرانيتكه

 اخمو پيرمرد خرهّباال ّبطوريكه كند،مي تردلنشين را هايش گويي ّبذله و شده همراه محلي
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     ّبدخلقي ّبا و خشك صدايي ّبا و آيدمي در حرف ّبه سانفرانسيسكوست اهالي از كه

 :كندمي اظهار ّبينيپيش قاّبل

 !شوندمي محتواترّبي ماه ّبهماه هاحراج است، احمقانه ـ

 پيرمرد اين اينكه اول: كندمي محرز اسكاتلندي ّبراي را چيز دو كوتاه جمله همين

 او خرهّباال اينكه دوم و است ماهيانه معركه اين دائمي مشتري ّبدخلق اما پولدار ّبظاهر

 ّبراي ناچاري يا ميل روي از و آوردمي ّباال حاصطال ّبه ّبود داده قورت كه را عصايي

 .دهدمي نشان سبز چراغ دستيش ّبغل ّبا گفتگو

   هيجان ّبا رسيد،مي ّبنظر راضي پيرمرد درآوردن حرف ّبه از كه اسكاتلندي جوان

 :گويدمي

 !كنين؟ شركت حراج اين تو نميخواين شما ـ

 :گويدمي حوصلگيّبي ّبا و زندمي پوزخندي پيرمرد

 !امكرده جمع راه سر از را پولم يا امخورده خَر مغز همگ ـ

 :دهدمي وادامه اندازدمي اسكاتلندي جوان ّبه چشمي زير نگاهي سپس

 ّبا چيز است قرار ماه اين كه ّبودم شده دار خبر قبل مدتي از ّبخواهي را راستش ـ

 تاّبلويي لالاق يا قديمي خواننده يك كلكسيون مثل چيزي شود، گذاشته حراج ّبه ارزشي

 و كردم طي را راه اينهمه مندم،عالقه او آثار ّبه العادهفوق من كه«  كورّبه گوستاو» از

 !است احمقانه هوم،... حاال ولي رساندم، اينجا ّبه سرد هواي اين در را خودم

 دل ته از داد،مي گوش پيرمرد هاي حرف ّبه اشتياق و دقت ّبا كه اسكاتلندي جوان

 :گويدمي و كندمي ايخنده

 حراج مراسم يك هيچوقت ّبحال تا من دانيدمي شكوهه، ّبا واقعاً كه من ّبنظر ولي ـ

 اينجا ّبه كه كرد مجبورم گذشته شب وحشتناك كوالك ّبودم، نديده نزديك از را واقعي

 شكوهم، ّبا و واقعي حراج يك شاهد زندگيم طول در ّبار نخستين ّبراي حاال ّبياورم، پناه

 خواهد ّبهم نزديك كشورهايمان و كوچك چقدر ما دنياي ترتيب ينا ّبه ّبكنيد، را فكرش

                                                 
 
 آمدا واقع گرایی در قرن نوزدهم به شمار مییفرانسوی که رهبر جنبش رئالیسم  ینقاش 
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 !ّبود

 :گويدمي و زندمي دوّباره پوزخندي خندد،نمي تازه خندد،مي پيرمرد

 كي راستي است،شده ّبرداريمدل زمين روي از كه ديگه كوچولوي دنياي يك ـ

 مدلش سر ّبر ورده،آ در زمين سر ّبر سالها طي كه را ّباليي آن انسان كنه تضمين ميتونه

 !نياورد؟

      فرو ّبفكر لحظاتي ّبراي و شودمي منقبض اسكاتلندي صورت عضالت ّبيكباره

 چنين كردنمي تصوّر هيچوقت گويي شود،مي خيره او چهره ّبه ّبدقت پيرمرد رود،مي

 !ّباشد تفحّص و تفكر اهل زندگيش طول در هم لحظه كي ّبراي فردي

 ....فقط و فقط قطعي، مالكيت سند اّب رؤيايي، و زيبا جزيره يك ـ

 « !ميليون پنجاه و سيصد »

 صداي حتّي ّبطوريكه گيرد،مي فرا را سالن فضاي خفقان شبيه سكوتي لحظاتي ّبراي

 گوش ّبه سالن ّبلندگوي از اوست مكرر فريادهاي از ناشي كه ارزياب كميسر زدنهاينفس

 هم شانيچشمها ّبا را آميزسارتج مبلغ اين گوينده تا گردندّبرمي سرها همه. آيدمي

 .ّببينند

 :شودمي تكرار دوّباره صدا

 !دالر ميليون پنجاه و سيصد ـ

 ّبمعناي اين و نوازدمي اركستر. كشندمي فرياد ّبيكباره سكوت و ّبهت ّبجاي همگي

 :است حراج آغاز

 محو كامال كه پرسدمي حالي در را سؤال اين اسكاتلندي جوان...  !كيه؟ اين ـ

 :دهدمي پاسخ پيرمرد. استشده دهنده پيشنهاد شخص تماشاي

 :گويدمي ناّباوري و تعجب ّبا اسكاتلندي...  !است زاكرّبرگ مارك جوان مرد اين ـ

 ؟!فيسبوك اجتماعي شبكه گذار پايه همان ؟!زاكرّبرگ مارك ـ

 :گويدمي و جنباندمي سري پيرمرد

 !ّبوديش؟ نديده قبال مگه است، خودش ّبله ـ
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 و فيسبوكم عضو خودم اينكه ّبا ّبينم،مي را او كه است ّبار اولين اين فانه،متأس نه ـ

 اين ّبا ّبودم، نديده نزديك از را او وقتهيچ اما ام،شنيده را او نام مجازي فضاي در ّبارها

 جهان مردان ثروتمندترين جزء كمش سال و سن اين ّبا او كه دانممي هم را اين حال

 !است

 :گويدمي و كندمي تصديق پيرمرد

 راههاي اي و ارث طريق از را خودش دارايي او ّبدوني جالبه و! شنيدي درست ـ

 تمام جوان، ثروتمندترين اين فورّبس معتبر مجلّه ادعاي ّبه ّبلكه ورده،اين ّبدست نامشروع

 !آورده ّبدست شخود درايت و هوش ّبا شخصآ را خود ثروت

 سرهنگ. شودمي خيره او ّبه آميزتحسين نگاهي ّبا و چرخاندمي را سرش اسكاتلندي

 :زندمي فرياد رضايت ّبا شد،مي نااميد جزيره فروش از تدريج ّبه كه دادلي

 !زاكرّبرگ آقاي ّبراي دالر ميليون پنجاه و سيصد ـ

 «!دالر ميليون چهارصد»

   اركستر گيرد،مي فرا را سالن فضاي شادي غريو ّبا همراه زدنهاكف صداي ّباراين

 .استشده كارزار وارد ديگري رقيب كه معناست ّبدان ناي و نوازدمي

 و گيردمي ّبخودش خاصي قيافه شناسد،مي را جهان ثروتمندان همه گويي كه پيرمرد

 :گويدمي

 !ّباشد والتون جيم ّبايد او كند، ياري درست امحافظه اگر هوم، ـ

 !والتونهاست؟ معروف خانواده همون منظورتون ـ

 ركود دوران اين در دهد،مي نشان رقاّبت اين در او حضور البته و...  !دقيقاً ـ

 !ّباشد شده متضرر زياد نبايد مارت وال معامالت ّبازار اقتصادي،

 :گويدمي خودش ّبا آهسته و زندمي لبخندي ّبعد و

 « !ّباشند كرده سود حساّبي هم شايد »

    ندّبل جا از ّبود نشسته او سر پشت درست كه مردي پيرمرد، جمله پايان ّبمحض

 :گويدمي و شودمي
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 !دالر ميليون پنجاه و چهارصد ـ

 دستيش ّبغل ّبه طوري ّبعد اندازد،مي او ّبه نگاهينيم و گرددّبرمي اسكاتلندي جوان

      معطل را او زياد هم پيرمرد. گوياست المعارفةداير يك او گويي كه شودمي خيره

 :كندمي اراظه گوشي در اًتقريب و آرام صدايي ّبا و گذاردنمي

 !است پتروليوم ّبريتيش عمده سهامداران از يكي ّباّبا اين ـ

 ؟!پي ّبي ـ

 دالر ميليارد صدها و كارمند هزار دهها ّبا نفتي، كمپانيهاي ترينعظيم از يكي ّبله، ـ

 توتال و موّبيل اكسان شورون، شل،: رقبايش همه از سودآورتر و ّبزرگتر سال، در درآمد

.... 

 !ّبره ّباال پارو از پولش يدّبا معروف ّبقول پس ـ

 انگار كند،مي جور و جمع را خودش سريع اما گيرد،مي اشخنده حرف اين از پيرمرد

 :گويدمي آميزطعنه لحني ّبا و كندمي اخم كمي او ندارد، كاراين ّبه عادت

 !سوانبرگ هنريك كارل جناب مديره، هيئت رئيس اندازه ّبه نه البته ـ

 رقم شنيدن منتظر حضار ّبيشتر اما كنند،مي تشويق را او و خيزندمي ّبر ايعده 

 سالن مياني صفوف از صدايي خرهّباال و انجامدنمي طول ّبه انتظارها مانند،مي ّباالتري

 :گويدمي

 !دالر ميليون پانصد ـ

 لحن ّبا و كندمي جمع را لبانش پيرمرد ّبپرسد، چيزي اسكاتلندي اينكه از قبل

 :گويدمي مخصوصي

 هاي شركت صاحب است، آدلسن شلدن او نام شناسم،مي خوب خيلي را يكي اين ـ

 ّبيماري دچار شودمي سالي چند او متأسفانه كازينو، ـ هتل وگاس الس ايزنجيره

 كه ايافسانه ثروت ّبا حال اين ّبا ّبرود، راه عصا ّبا است مجبور و شده  محيطي نوروپاتي

 !شود ايجزيره چنين صاحب نيست ّبعيد دارد

                                                 
 
 اختالل عصبی که از مغز و طناب نخاعی سرچشمه می گیرد 
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       ّبسته ّباالتري پيشنهاد ّبراي دهانش اما شود،مي خيزنيم ايلحظه والتون جيم

 :كندمي تكرار خودش ّبا لب زير او ماند،مي

 « !ارزهنمي اين از ّبيشتر كن، ولش » 

 و رودمي سن روي ّبه هتل خدمه از يكي هنگام اين در نشيند،مي سرجايش دوّباره و

 :رساندمي دادلي سرهنگ ّبه را خبري درگوشي ّبطور

 است، من موّبايل خط پشت كسي چه اآلن همين زنيدمي حدس! عزيز دوستان آه ـ

 شركت حراج اين در رم از ايتاليا وزير نخست ّبرلسكوني سيلويو آقاي شود،مي ّباورتان

 !اندداده پيشنهاد جزيره اين خريد ّبراي دالر ميليون ششصد مبلغ و اندكرده

كف ّبواسطه تنها سالن نه،! است؟داده رخ ايزلزله آيا آيد،مي رد لرزه ّبه سالن ناگهان

 تا كشدمي طول ايدقيقه يك اًتقريب و درآمده لرزه ّبه حاضران يكپارچه و مكرر زدنهاي

 از تر حرارت ّبا و ّبيشتر كه او هموطنان ّبخصوص. ّبرگردد خودش عادي حالت ّبه اوضاع

 ّبراي است، ميالن اهل و ايتاليايي هم او اًاتفاق كه هتل گارسون شف و زنندمي كف ّبقيه

 :زندمي فرياد ّبلند صدايي ّبا و شودمي زده جو لحظه يك

Mille Grazie Singnore Primo Ministro 

 « !وزير نخست آقاي ممنون خيلي »: شود يم نيچن اش ترجمه كه

 ليكهحا در او. است آورّبهت و منتظره غير حدودي تا پيرمرد ّبراي شرايط اين حاال

 :گويدمي تفكّر نيمي و تعجب نيمي حالتي ّبا داده، تكيه انگشتش دو ّبه را خود چانه

 !!!عجيبه خيلي اًواقع ـ

 ّبعد اندازد،مي جوان ّبه نگاهي و ّبردمي ّباال را سرش كمي پيرمرد...  !عجيبه؟ چي ـ

 :گويدمي خودش مخصوص لحن همان ّبا

 حاليكه در دارد، هوادار تيجمع اين ميان در چقدر ّبرلسكوني كه سخته ّباورش ـ

 آن هر و گرفته قرار خودش محبوّبيت سطح ترينپايين در مدتهاست روم شهر امپراتور

 !شود استيضاح سنا توسط است ممكن
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 :گويدمي خودش ّبا و رودمي فرو ّبفكر ايلحظه اسكاتلندي

 اين در وزير نخست جناب از جماعت اين حمايت گويد،مي درست پيرمرد اين »

 « !رسدمي ّبنظر عادي غير كمي وضعيت

 ّبه و شودمي جماعت همرنگ مسائل، اين ّبه اعتناّبي و آيدمي ّبخودش ّبعد ولي

 .پردازدمي فرياد و داد و تشويق

 سكوت دو هر و اندازدمي ادلسون ّبه نگاهي زاكرّبرگ كرده، فرق كمي اوضاع حاال

 رقاّبت ّبه تمايلي كسي ديگر گذشته آن از رفته، ّباال اندازه از ّبيش جزيره قيمت كنند،مي

 لبخند نيز دادلي سرهنگ. كندنمي احساس خودش در كاركهنه و پير سياستمدار اين ّبا

 فرياد و داردمي نگه دست در آماده را چكش او ّبندد،مي نقش لبانش ّبر آميزي رضايت

 :زندمي

 ...ميليون ششصد... دو ميليون ششصد... يك ميليون ششصد ـ

 « !دالر لياردمي يك »

 :زندمي داد دستپاچگي و تعجب ّبا ارزياب كميسر

 !راند عدد يك ـ

 !ّباشد؟ نزديك واقعيت ّبه تواندمي رقم اين چقدر! ّبود؟ واقعي صدا اين آيا

      اصال كه آنان. آيدمي ّبوجود ثروت و فقر ماّبين عجيب تمايزي لحظه يك در

 كول و سر از و كشندمي سوت زنند،يم كف شود،مي نوشته چطوري رقم اين دانندنمي

 همهاين ّبا دانندمي ّبخوّبي و دارند سروكار ارقامي چنين ّبا كه كساني اما روند،مي ّباال هم

 جزء اسكاتلندي جوان. كنندمي سكوت و شوندمي شوكه كرد، شودنمي كه كارها چه پول

 ّبا فرورفته عميقي رتفكّ ّبه حاليكه در سانفرانسيسكو اهل پيرمرد اما. است اول دسته

 ّبراي شخص اين كه دارد وجود ّبرهوت جزيره نيا در چيزي چه مگر: گويدمي خودش

 !انگاردمي ناديده را حراج مقررات حتي آوردنش ّبدست

 ....ّبرلسكوني سينيور... ّبرلسكوني آقاي... الو... الو ـ

 :گويدمي و كندمي قطع را گوشيش ارزياب كميسر
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 !داديم دست از را خط اينكه مثل خب ـ

 ّبا او. گيردنمي ناديده را مقررات ديگر دادلي سرهنگ اما. است معلوم كامال نتيجه

 :زندمي فرياد هيجان و خوشحالي

 ...سه ميليارد يك دو، ميليارد يك يك، ميليارد يك ـ

 ...آقاي ّبه شد فروخته: گويدمي و آوردمي فرود ميز روي را چكش

 :گويدمي احترام ّبا و آوردمي سرفرود ارزياب سركمي...  ! فرهي الكساندر ـ

 !عزيز فرهي آقاي جناب ّبله، ـ

 مردي. شودمي هيجان و شادي در غرق متوالي ّبار چندمين ّبراي و دوّباره سالن

 ّبود، رسانده آنجا ّبه را خودش تازه انگار كه ريش، ته ّبا خپل، نسبتآ ميانسال، قامت، كوتاه

 سپس رود،مي سن روي ّبه افتخار و غرور ّبا سمفونيك، اركستر نواي و حضار تشويق ّبا

 دادلي سرهنگ. گذارد مي ارزياب كميسر اختيار در و نويسدمي شده ذكر مبلغ ّبه چكي

 :گويدمي خودش ّبا لب زير و زندمي ّبرقي چشمانش اندازد،مي چك رقم ّبه نگاهي

 « !ّبشمارم رو صفر اينهمه چطوري حاال »

 :گويدمي و فشاردمي را فرهي آقاي دست شناسد،نمي پا از سر حاليكه در سپس

 !گرفت خواهد قرار شما اختيار در امروز همين جزيره سند ـ

 حركت خروجي درب ّبسمت حاضران، تشويق ميان در و كندمي تشكر فرهي آقاي

 :دهدمي قرار خطاب مورد را او ارزياب كميسر كه ّبود نرفته ّبيرون سالن از هنوز كند،مي

 !ايد؟كرده انتخاب تانجزيره ّبراي هم نامي آيا فرهي، آقاي جناب تيراس ـ

 :گويدميزنان لبخند و گرددمي ّبر ايستد،مي فرهي آقاي

 !ّبود خواهد( UTOPIA)  اتوپيا جزيره اين نام پس اين از نه، كه چرا ـ
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 دوم فصل

 
 اينترنت در ايآگهي اتوپيا، ستأسي تازه جزيره مالك فرهي آقاي ّبعد هفته يك

 :است شرح ّبدين آن مضمون كه كندمي منتشر

 ّبه مهاجرت. نمايند اقدام اتوپيا جزيره در اقامت ّبراي شودمي دعوت جهان سراسر مردم از »

 كه شد خواهد اعمال زماني محدوديت تنها. است آزاد عموم ّبراي ّبفرد منحصر و زيبا جزيره اين

 « !ّبرسد نصاب حد ّبه لفمخت سرزمينهاي جمعيت

 جزيره اين ّبهجهان سراسر مردم از نفر هزاران فراخوان، اين از پس كوتاهي مدت در

 سفيد. شوندمي ساكن مختلف كشورهاي در مليتهايشان ّبه توجه ّبا و كنندمي مهاجرت

 نسياها آفريقا، شمال و ميانه خاور در اعراب استراليا، و شمالي آمريكاي اروپا، در پوستان

 هند مركزي، و جنوّبي آمريكاي در تبارها التين آفريقا، جنوب تا ّبزرگ صحراي امتداد در

 در مختلف هايتيره ّبا زردپوستان خرهّباال و هند قاره شبه در هادراويدي و آريايي و

 .... آسيا شرق و مركزي آسياي

 عدم ّبخاطر كه تفاوت اين ّبا ّبود، شده زمين كره شبيه پيش از ّبيش جزيره حاال
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 اين ّبه روسي تاّبعيت ّبا نفر يك اگر مثال ّبود، ساكن خودش كشور در مليتي هر مهاجرت

 فرانسه االصل، فرانسوي نفر يك و شدمي ساكن روسيه منطقه در ّبود، كرده سفر جزيره

   هويت و ملّيت اساس ّبر مردم كل در. كردمي انتخاب خود سكونت محل ّبعنوان را

 و ملي عرق تقويت ّباعث امر همين و شدندمي ساكن فرضي كشورهاي در شاناصلي

 .شدمي ساكنين ّبين دوستيميهن

 قيمتي ّبا را زمين هايقطعه مهاجرت، ّبه ّبيشتري افراد تشويق ّبمنظور فرهي آقاي

     قرار مهاجران اختيار در ايّبهره هيچ ّبدون و مدت ّبلند اقساط ّبا ،معمول از ترپايين

 سرازير جزيره اين ّبه جهان سراسر از نيز دارانسرمايه از تعدادي ميان اين در دهد،مي

 رقاّبت. ّبپردازند گذاري سرمايه ّبه متبوعشان كشورهاي ّبا همنام مناطق در تا شوندمي

 چند را جزيره توسعه و پيشرفت عمراني، هايپروژه افتتاح و ساخت در دارانسرمايه ميان

 اندازه ّبه كنندمي سعي و نشينندنمي كارّبي نيز ذوق صاحبان و هنرمندان. كندمي ّبراّبر

 مشهور سمبلهاي و نمادها آنها. كنند كمك جزيره زيباسازي و ّبازسازي ّبه خود، توان

 :كنندمي سازي دوّباره جزيره مختلف مناطق در را جهان

 در ايفل برج! آمريكا و فرانسه دوستی نماد نیويورك، آزادي مجسمه

 زحمت و رنج تجسم چین، بزرگ ديوار !ايتالیا در پیزا برج و فرانسه

 تخت باالخره و! مصر در ثالثه اهرام! باستان عهد در چینی میلیونها

 .زمینايران ساله هزار سه درخشان تمدن نمايانگر جمشید،

 ساحلي، مجلل و ستاره چند هاي هتل كنار در تاريخي زيباي ّبناهاي و آثار اين

 يكسال، از كمتر در ّبطوريكه كند،مي جذب انجه از نقطه اين ّبه را ّبسياري گردشگران

 و شودمي تبديل ملي سرانه درآمد منبع ّباالترين ّبه توريسم صنعت از حاصل درآمد

 .رسدمي نفر ميليون يك از ّبيش ّبه صعودي سير يك ّبا نيز جزيره جمعيت آن متعاقب

 بآ خوش منطقه يك در جزيره، غرّبي شمال ّبخش در را كارش دفتر كه فرهي آقاي

      آقاي ملل سازمان كل دّبير ّبه اينامه...  سال اكتبر نوزدهم در ّبود، كرده داير هوا و

 از جزيره كنوني وضعيت مورد در توضيحات ايپاره از پس و فرستدمي«  مون كيّبان »
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 قانون شهرنشيني، توسعه و جمعيت فزاينده رشد ّبه توجه ّبا كندمي درخواست ايشان

 شود ّبرداشته آمدمي حساب ّبه جزيره فروش شرط پيش تنها كه حكومت تشكیل عدم

 .شود واگذار وي ّبه حكومت تشكيل حق و

 ارسال فرهي آقاي ّبراي ملل سازمان طرف از مضمون اين ّبه اينامه ّبعد هفته يك

 :شودمي

 ّبناّبر ،گرفت قرار ّبررسي مورد اتوپيا جزيره در حكومت تشكيل ّبر مبني شما درخواست »

 را جزيره رياست مقام كسب يا حكومت تشكيل حق ديگري كسهيچ يا شما عالي دادگاه نظر

 آن از را آراء اكثريت احزاب، ديگر ّبا رقاّبت در و حزب تشكيل ّبا اينكه مگر داشت، نخواهيد

 ديگر هفته دو تا كنيد، فراهم را احزاب تشكيل زمينه ّبايد نخست منظور ّبهمين .كنيد خودتان

 تا ّبناّبرين. شد خواهد اعزام جزيره ّبه احزاب صالحيت تأييد و انتخاّبات رّب نظارت ّبراي ايكميته

 « !داشت خواهيد عهده ّبر را جزيره رياست موقتاً شما انتخاّبات، ّبرگزاري زمان

 هاي گروه و افراد از و كندمي منتشر ايّبيانيه فرهي آقاي نامه، اين دريافت از پس

 سياسي تشكلهاي و احزاب تشكيل ّبه داماق سريعاً كندمي درخواست جزيره در ساكن

 هاروارد دانشگاه در حاضر حال در كه قديمش دوستان از يكي ّبه ايميلي سپس او كنند،

 :است اينچنين ايميل محتواي فرستد،مي كندمي تدريس

 حكم عالي، دادگاه هستي جريان در كه همانطور فدريك، سرجان گرامي، و عزيز دوست »

 كنممي درخواست تو از است،كرده انتخاّباتي رقاّبت و احزاب تشكيل ّبه منوط را حكومت تشكيل

 در مرا توانيمي تو تنها زيرا ّبرساني، اينجا ّبه را خودت و ّبنويسي را اتاستعفانامه ترسريع چه هر

 « !كني ياري قدرتمند و جديد حزب يك تشكيل

 !فرهی الكس تو، وستدارد                                                        

 

 

 

 



 جزیره جهانی 01    

  

 



1  

 

 

 

 

 

 

 سوم فصل

 
 .استجزيره تأسيس تازه و مدرن فرودگاه اينجا

 يا كشتي از جزيره ّبه آمد و رفت ّبراي ّبودند مجبور مسافران اين ازپيش اگر

 ّبخش هاي گذاري سرمايه لطف ّبه اكنون كنند، استفاده هوايي محدود پروازهاي

 شده ساخته پروازي ّباند و فرودگاه (North West) وست نورث منطقه در خصوصي

 .كند مديريت جهان مختلف نقاط از را پرواز دهها روزانه است قادر كه

 سالن در خود شخصي راننده همراه ّبه فرهي آقاي كه شودمي ساعتي نيم اًحدود

 زمين ّبه كاليفرنيا مقصد از شب يازده ساعت است قرار كه هواپيمايي فرود ّبراي انتظار

 خود رولكس ساعت ّبه نگاهينيم يكبار دقيقه چند هر او. كندمي شماري لحظه ندّبنشي

 سفيد و عظيم ستوني روي ّبر كه سالن شكل ايدايره و ّبزرگ ساعت ّبا را آن و اندازدمي

 چنين است ممكن آيا كند،مي فكر خودش پيش ّبعد كند،مي مقايسه شده نصب رنگ

 هواپيماي خرهّباال و كشدنمي طولي انتظار! ؟ّبماند عقب هم گرانبهايي اين ّبه ساعتي

 .نشيندمي زمين ّبه فرودگاه ّباند روي ّبر تأخير دقيقه ّبيست ّبا ايرّباس مسافرّبري
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 از را سرجان قديمش دوست جمعيت، از انبوهي ميان در فرهي آقاي ّبعد دقيقه چند

 آغوش رد را يكديگر دوري سالها از پس دوست دو. دهدمي تشخيص دور نسبتاً مسافتي

 زده ذوق رفيقش ديدن از آنچنان فرهي آقاي. پردازندمي احساسات اظهار ّبه و كشندمي

 مرد دو. شود وي همراهان متوجه تا كشدمي طول اي دقيقه يك تقريباً كه ّبود شده

. ّبود نديده را هيچكدامشان قبالً او كه فرتوت و قامت كوتاه پيرمرد يك و جوان نسبتاً

 پاالس مجلل هتل تا را آنها كنجكاوي هيچ ّبدون و دهدمي دست اآنه تك تك ّبا سريع

    اشراننده ّبه اياشاره فرهي آقاي رسندمي هتل درب جلوي وقتي. كندمي مشايعت

 سپس. شود گرفته نظر در ناخوانده ميهمانان ّبراي ديگر اتاق سه سريعتر چه هر تا كندمي

 :گويدمي و كندمي آنان ّبه رو

 ّبه را شما راننده ده، ساعت صبح فردا. كنيد استراحت خوب را امشب آقايان، خب ـ

 !آورد خواهد كارم دفتر

     دوش روند،مي اتاقهايشان ّبه مهيمانان كند،مي خداحافظي آنان از فرهي آقاي

    هتل الّبي ّبه مقرر ساعت در وقتي صبح فردا. كنندمي استراحت حساّبي و گيرندمي

 ّبراي هتل درب جلوي رنگ مشكي ليموزين يك ّبا كه كنندمي اهدهمش را راننده ،آيندمي

 درب جلوي آنان ّبعد رّبع يك شوند،مي ماشين سوار ميهمانان. دهدمي تكان دست آنها

 اشاره راننده. استجزيره ساختمان ّبلندترين ّبه متعلق ّبنظر كه هستند كدري اي شيشه

 !دارد قرار هوس تپن در طبقه، ّباالترين در او رئيس دفتر كه كندمي

 ساختمان وارد نگهبان مشايعت ّبا ّبعد. كنندمي حركت ورودي درب ّبسمت ميهمانان

 .است فلزي تماماً هايشديواره كه دهندمي جاي آسانسوري در را خود ّبسختي شوند،مي

. اندرسيده پنجم و سي طبقه يعني ساختمان نقطه ّباالترين ّبه آنها ّبعد دقيقه چند

آمده استقبالشان ّبه دوّباره كه ّبينندمي را فرهي آقاي شود،مي ّباز ورآسانس درب وقتي

 :است

 ....لطفاً طرف اين از ّباشيد، كرده استراحت خوب را ديشب اميدوارم آقايان، ّبفرمائيد ـ

 كار دفتر. شوندمي ايشان كار اتاق وارد ميهمانان و كندمي ّباز را درب فرهي آقاي
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 از پوشيكف ّبا اتاق كف دلباز، و زيبا العادهفوق نمايي ّبا گّبزر كامال اتاقيست فرهي آقاي

 وارد مستقيم را آفتاب نور كه شده تعبيه طوري نيز هاپنجره شده، پوشيده ضخيم لمينيت

 روشن ّبه نيازي روز طول در كه كنندمي روشن آنچنان را محيط و كنندمي اتاق فضاي

 گرفته، قرار شكل مستطيل ميزي اقات وسط. نيست سقف روي فلورسنتي المپهاي كردن

 شك ّبدون .اندكرده احاطه را آن اطراف گردان صندلي پنج كه ّبلوط چوب از شده ساخته

 ّبخاطر تنها و تازگي ّبه اند،شده چيده كميسيون اتاقهاي ّبشكل كه ها صندلي و ميز اين

 شادوشدو كه فرهي آقاي. اندشده اضافه اتاق دكوراسيون ّبه الورود جديد ميهمانان

    غرورآميز لحني ّبا و گيردمي قرار اتاق پرگار نقطه در درست كردمي حركت سرجان

 :گويدمي

 ... !است من خود كار ساختمان اين اجراي و طراحي من، دوست مياد خوشت ـ

 :گويدمي و اندازدمي ّبر و دور ّبه آميزي تحسين نگاه سرجان

 !استالعادهفوق هوم، ـ

 ضلع در كه ايپنجره ّبسمت دو هر و كندمي سرجان ّبه ايهاشار سپس فرهي آقاي

 : كنندمي حركت داشت قرار اتاق شرقي

 !ماست پاي زير جزيره تمام انگار نقطه اين در عزيز، دوست ّبينيمي را اندازچشم ـ

 :گويدمي  شاعرانه لحني ّبا ّباراين و ّبردمي اتاق ديگر سمت ّبه را او ّبعد و

 !ماست همجوار گستردگيش تمام ّبا پاسفيك اد،متض نقطه اين در و ـ

 از اثري ديگر نما اين در نگرد،مي را ّبيرون پنجره از و كندمي خم را سرش سرجان

 آّبي رنگ ّبه آّبي. است جهان اقيانوس ّبزرگترين آب هست چه هر شود،نمي ديده خشكي

 ّبه و ّبردمي ّباال را سرش ّبعد دنياست، آنسوي انتهايش گويي ندارد، تمامي انگار كه

 تكه هيچ ّبدون الجوردي، آّبي درآمده، آّبي ّبرنگ يكدست نيز آسمان نگرد، مي آسمان

 نماي تمام آينه دو اين از يكي گويي و انددرآمده هم رنگ ّبه فرش و عرش اي،لكه و اّبر

       و دهدمي تكان سري ّبود، آمده وجد ّبه زيبايي اينهمه از كه سرجان... ديگريست

 :گويدمي
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 !زيباست چقدر انگيزي، دل منظره عجب ـ

 :گويدمي و زندمي لبخندي سرجان...  !پسنديمي را اينجا پس ـ

 ديگر طرف و ّباشد پايت زير شهر همه طرف يك نياد، خوشش كسي ميشه مگه ـ

 قله ترينمرتفع روي ّبر زندگيم، در ّبارنخستين ّبراي ّبگم ّبايد نباشه اغراق اگه اقيانوس،

 !ماايستاده ّبهشت

 تعريفي ّبهترين اين كندمي فكر خودش پيش توصيف، اين از سرخوش فرهي آقاي

 ّبه را سرجان و كندمي دل ته از ايخنده ّبناّبراين ّبشنود، رفيقش از توانستمي كه ّبود

      ها صندلي روي يكديگر ّبه كوتاه تعارفي ّبا ّبعد كند،مي هدايت اتاق وسط ميز سمت

 .شوندمي ملحق آنها ّبه نيز ّبقيه سرجان اشاره ّبا نشينند،مي

 حاال پردازند،مي متفرقه هاي حرف ّبه و شوندمي ّبش و خوش مشغول قديم يار دو

        پيش سال هفت و ّبيست ّبه آنها آشنايي. يكديگرند كنار در دو آن ها سال از پس

 ّبا نسيونيپا در ّبودند، شده هاروارد دانشگاه وارد زمان يك در دو آن كه زماني. گرددّبازمي

 .شد شروع موقع همان از نيز آنها دوستي و ّبودند اتاقهم يكديگر

 ّبه وافري عالقه سرجان و كردمي تحصيل ساختمان مهندسي رشته در فرهي آقاي

 و كرد رها را تحصيل فرهي آقاي كارشناسي، مدرك كسب از پس داشت، سياسي علوم

 داد تحصيل ادامه دوستش اما شد؛ تجارت دنياي وارد ّبود رسيده او ّبه كه ارثي ّبه توجه ّبا

 اوضاع از ّبيش و كم آنها سالها اين طي در حال اين ّبا. رفت پيش دكترا مدرك اخذ تا و

 مجلّات و هاروزنامه در را رفيقش مقاالت و يادداشتها فرهي آقاي. ّبودند آگاه يكديگر

 سطح خاطر ّبه را وا و خواندمي گاردين و پستواشنگتن تايمز، نيويورك همچون معتبري

 و تجارت در موفقيت خاطر ّبه را او نيز سرجان آنطرف از. كردمي تحسين ّبااليش سواد

 خود مشاغل در پشتكار ّبا و موفق انسان دو نمونه آنها ستود،مي ترقي هايپله كردن طي

 اين ّبه شود،مي خيره قديمش رفيق چهره ّبه ّبيشتري دقت ّبا فرهي آقاي وقتي ّبودند،

 زود را انسان سياست است معروف .استنكرده گذشته ّبا تفاوتي هيچ او كه رسديم نتيجه

. رسدنمي ّبنظر اصال گذاشته سر پشت را ّبهار پنج و چهل اينكه ّبا سرجان اما كند،مي پير
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 ورزيده، و موزون اندامي تيره، پوست سانتيمتر، 080  حدود قامتي ّبا ّبلندّباال اًنسبت مردي

 و كوچك دهاني و لب شده، خواّبانده پشت ّبه وسواس و دقت ّبا كه ّبراق و لخت موهايي

 زادگاناشراف شبيه ّبيشتر او كه ّبراستي...  شكل عقاّبي و كشيده ّبيني فرم، خوش

 ايخانواده از اصيل انگليسي يك دانشگاه، استاد و سياستمدار يك تا است سلطنتي

 كرده دريافت ّبريتانيا ملكه از را sir لقب پيش سال چند كه ناتينگهام لردهاي از مشهور

 آرامش همان نگاهش و ّبرخورد در ّبود، نكرده فرقي هيچ گذشته ّبا حركاتش و رفتار ّبود،

 ذكاوتي و هوش گوياي نافذش و درشت چشمان شد،مي ديده حد از ّبيش ّبنفس اعتماد و

 مجذوب ار غريبه فرد هر ناخواسته كه ژوانيدون و موقر آدمهاي تيپ آن از ّبود، اندازهّبي

   اذعان داشته ّبرخوردي او ّبا هركه داشت،وامي احترام و كرنش ّبه را او و كردمي خود

 جمع ّبخواهيم اگر) مجموع در دارد، كيزماتيكار و گذار تأثير شخصيتي وي كه كندمي

 ّبا تيزّبين، و زيرك العادهفوق است فردي سرجان( ّباشيم داشته او مورد در ّبندي

 ..... تودار و مرموز اندازه همان هّب و منجنتل و شخصيت

 !ّبشي؟ آشنا آقايون ّبا نميخواي من، دوست خب ـ

 :آيدمي ّبخودش فرهي آقاي

 :گويدمي و كندمي اشاره حاضران از يكي ّبه سرجان...  !البته ّبله، اوه ـ

 دكتراي مدرك ّبا است، دومانش پل ژزف نامش نشسته من دست ّبغل كه آقا اين ـ

 !ّبيروت آمريكايي دانشگاه از اجتماعي روانشناسي و سورّبون نشگاهدا از شناسي جامعه

 :گويدمي خوشروئي ّبا و كندمي دراز وي ّبسمت را دستش فرهي آقاي

 ..... آقاي خوشوقتم شما ّبا آشنايي از ـ

 !ترمراحت اينطوري كنيد، صدا كوچك اسم ّبا فقط منو فاًلط ژزف، ـ

 :گويدمي ترديد كمي ّبا سپس و كندمي مكث ايلحظه فرهي آقاي

 :گويدمي و كندمي اشاره جلو ّبه رو سپس سرجان...  !ژزف ّبله، اوه ـ

 دكتراي هستند، ويسكونتي فدريكو جناب نشسته من روّبروي كه آقايي اين اما ـ

 !ميالن دانشگاه از هنر و فلسفه
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 كند،مي فكر خودش ّبا ّبش و خوش حين در و دهدمي دست نيز او ّبا فرهي آقاي

 پنج و سي حدوداً مردي است، فرد ّبه منحصر كامال ايچهره و تيپ داراي شخص اين

 طاليي و پرپشت فرفري موهاي ّبا. رسدمي ّبنظر ّبقيه از جوانتر كه ساله چهل نهايتاً

 و ّبلند نسبتاً ّبور ريش سوخته، آفتاب اندكي و گندمگون صورت آّبي، و ريز چشمان رنگ،

 ّبرخالف ّبخصوص است،كرده متمايز كامال يهّبق ّبا را ظاهرش كه نامرتب حدي تا

 شرت تي و پوشيده جين شلوار او كراواتند، و شلوار و كت ّبه ملبس همگي كه ديگران

 او حاال اوست، نايكي مارك رنگ قرمز اسپرت كفشهاي ترجالب همه از دارد، تن ّبه گپ

 جهانگردان شبيه اًدقيق تا دارد كم آفتاّبي عينك و پشتيكوله يك فقط قيافه و تيپ اين ّبا

 .... شود اسكانديناوي اهل

 !كلمبيا دانشگاه از اقتصاد ّبرجسته استاد استون، جك پروفسور نفر آخرين اما و ـ

 شايد است، ترمسن همه از يكي اين دهد،مي دست هم آخري نفر ّبا فرهي آقاي

 و ريخته كامال آن وسط كه پنبه مثل رنگ سفيد موهايي ّبا دارد، سن سال هفتاد از ّبيش

 كمي اشّبيني ّبنظر خميده، و كوتاه قامتي و دارد ايريزه و سبز چشمهاي. استشده تاس

 . نگهدارد خودش روي را استكاني ته و ّبزرگ عينك آن كه است آن از كوچكتر

 ّبدرستي چشمهايش گويي شود،مي خيره فرهي آقاي ّبه ّبدقت ايلحظه چند پيرمرد

 اشّبيني روي را عينكش حالي در سپس و ّبزند پلكي اينكه ّبدون نداشتند، تطاّبق قدرت

 :گويدمي كندمي جا ّبه جا

 !جانم كنندمي خطاب پروفسور مرا همه كالج در ـ

 :گويدمي و زندمي لبخندي فرهي آقاي

 !ّبود خواهد پروفسور هم شما نام ّبعد ّبه اين از پس ـ

 .دهدمي تكان سري رضايت ّبا پيرمرد

     حركت صندلي پشت ّبطرف و شودمي ّبلند شيجا از فرهي آقاي هنگام اين در

 حاضرين ّبه گذرا نگاهي از پس و دهدمي قرار آن گاهتكيه روي را دستانش كند،مي

 :كندمي آغاز شكل اين ّبه را نطقش
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 خوشامد اتوپيا جزيره ّبه را عزيزان شما ورود دارد جا ديگر ّبار...  عاليجناّبان آقايان، ـ

 خوشي ساعات و روزها داريد حضور اينجا در زمانيكه تا اميدوارم كنم، عرض خيرمقدم و

 اهل زياد من دانندمي همه شناسد،مي خوب مرا سرجان كنيم، سپري يكديگر كنار در را

 گذشته ّبه كمي است الزم كار شروع از قبل اما نيستم، مسائل اينجور و سخنراني

 ّبراي اين از قبل كه كنم مطرح ار مسائلي اينجا در دارم قصد من واقع در ّبرگرديم،

 !امنكرده ّبازگو هيچكس

 سپس و اندازدمي حاضرين ّبه ديگري نگاه كند،مي سكوت ايلحظه فرهي آقاي

 :دهدمي ادامه

 كاليفرنيا در حراج مراسم يك در را جزيره اين  من كه ّبود پيش سال سه دقيقاً ـ

 كه آنهايي ّبود، علف و آبّبي و خشك زمين تكه يك اينجا زمان آن در كردم، خريداري

 هم اونهايي ام،زده ّبزرگ ريسك يك ّبه دست من كه ّبودند القولمتفق شناختندنمي مرا

   دست از را عقلم حتماً گفتند،مي ّبهم شناختندمي نزديك از مرا و ّبودند من رفيق كه

 ناشناخته قهمنط يك در ايجزيره چنين خريد صرف را خود سرمايه تمام تقريباً كه امداده

 جزيره اين خريد از من قصد نفهميد ديگري كس هيچ نه آنها نه اما ام،كرده افتاده دور و

 مرا ذهن مدتها كه ّبودم چيزي ّبدنبال تنها من ّبلكه ،شهرت كسب نه و ّبود تجارت نه

 جواب توانستممي جزيره اين آوردن ّبدست ّبا تنها شايد و ّبود كرده مشغول ّبخودش

 !كنم پيدا را خودم سؤاالت

 :دهدمي ادامه ّبعد و كشدمي عميقي نفس كند، مي مكثي دوّباره فرهي آقاي

 چرا، دانمنمي ّبودم، شده افسردگي دچار ّبود مدتي ّبخرم، را جزيره اين اينكه از قبل ـ

 كامال ّبطور مدتي شد،مي شديدتر و شديد من در افسردگي اين گذشتمي چه هر ولي

 اقسام و انواع و رفتممي او نزد يكبار ايهفته ّبودم، ارتباط در روانپزشك يك ّبا  پنهاني

 تمام زمان آن تا من كرد،نمي ّبمن چنداني كمك كارها اين اما كردم،مي مصرف دارو

 پوچي و يأس ّبنوعي سالگي چهل مرز در حاال و ّبودم كرده امتحان را زندگي لذتهاي

 ّبود، شده كننده كسل و ّبيهوده ّبرايم زندگي ولي دانم،نمي را دليلش ّبودم، رسيده
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 مدت اين در كرد،نمي ارضا مرا لذتي هيچ ديگر و ّبود افكنده سايه زندگيم ّبر روزمرگي

 ّبردم، در ّبه سالم جان ّبطريقي ّبار هر اما زدم، انتحار و خودكشي ّبه دست هم دوّبار حتي

 در ّبود ارقر كه مراسمي در تا شد دعوت من از خيريه ّبنگاه يك طرف از يكروز اينكه تا

 ّبرگزار ايتام مراسم كليسا طرف از ّبود قرار اينكه مثل. كنم شركت شود ّبرگزار داون كانت

 هميشه و ّبودم شده خارج هيلز ّبورلي نشينمرفه منطقه از ّبتدريج سالها كه من. شود

 در شدنمي ّباورم فلوريدا، آفتاّبي هميشه سواحل يا گذراندممي هاوائي در يا را تعطيالت

 ّبه. ّباشد داشته وجود گرسنه و فقير همه اين جهان كشور ترينپيشرفته و دترينثروتمن

 از! غذايي وعده يك دريافت ّبراي تنها متر يكصد حدود در صفي ّبگويم توانممي جرأت

 و كردم ّبيشتر  هاNGO و خيريه سازمانهاي ّبا را ام همكاري ناخودآگاه كه ّبود آنوقت

 مشاهده نزديك از را گرسنگي و فقر واقعي چهره رفوردا در داشتم، آفريقا ّبه سفري حتي

 شده تبديل استخوان و پوست ايتكه ّبه خشكسالي و جنگ ّبخاطر كه كودكاني كردم،

 كه جوان دختر و زن هزاران شمرد، دور از را آنها هايدنده شدمي ّبراحتي ّبطوريكه ّبودند،

 چهره من ّبودند، گرفته قرار حرمت هتك و تجاوز مورد ايقبيله و قومي نزاعهاي طي

 ....كردم احساس خودم گوشت و پوست ّبا و ديدم نزديك از را فقر كريه

 احساساتي كمي نظر ّبه اندازد،مي حاضران ّبه نگاهي كند،مي مكثي فرهي آقاي

 آّبي ليوان و گذاردمي جلو ّبهگامي او ّباشد، مسلط ّبخودش كندمي سعي حال اين ّبا شده،

 :دهدمي ادامه سپس و نوشدمي را آن از ايجرعه دارد،يّبرم ّبود ميز روي كه را

 نوعي دچار انگار ّبود، شده عوض زندگي ّبه من ذهنيت سفر، اين از ّبازگشت از پس ـ

 ذهنم و فكر تمام زمان آن تا كه من ّبودم، شده ديگري آدم گويي ّبودم، شده استحاله

 مستمندان ّبه كمك كردم،مي فكر ديگري چيزهاي ّبه حاال درآوردن، پول و ّبود تجارت

 چقدر من ثروت آيا ولي كنند، زندگي نسبي آسايش و رفاه يك در المقدورحتي نيز آنها تا

 خيريه، سازمانهاي جهان، در نيكوكار افراد اينهمه كند، عوض را زندگيشان توانستمي

 هشكا جوامع ميان طبقاتي فاصله! است؟شده كمتر گرسنگي و فقر آيا انجمنها، نهادها،

                                                 
 
 انجمن ها 
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 مرهم است، موقت درمان كارها اين همه! خير است، مشخص كامال جواب! است؟ يافته

 !زند سرّباز دوّباره است ممكن آن هر كه است زخمي ّبر گذاشتن

 منحصر ويژگي اين ّبا ايجزيره چنين است قرار شنيدم وقتي پيش سال سه اينكه تا

 همان جزيره اين گفتم ودمخ ّبا كرد، خطور ذهنم ّبه فكري ّبيكباره ّبرسد، ّبفروش ّبفرد

 ّبعد ّبياورم، ّبدست شده طوري هر را جزيره اين ّبايد دارم، احتياج آن ّبه كه چيزيست

 دقيقآ كه دارم اختيار در ايجزيره من حاال ّبخوانم، فرا اينجا ّبه جهان سراسر از را مردم

 يك تشكيل است،مانده ّباقي ديگر مرحله يك تنها زند،نمي مو است، زمين كره شبيه

 قوانين ّبا حكومتي ّباشد، نيامده جا درهيچ تاكنون آن نظير كه مستقل و جديد حكومت

 تبديل واقعي آرمانشهر يك ّبه كوتاهي مدت در را جزيره اين كه ّبفرد منحصر و جديد

 آن در راسيسم و پرستي نژاد خونريزي، نه و ّباشد جنگ آن در نه كه جديدي دنياي. كند

 اين ّبه طبقاتي فاصله اسم ّبه چيزي ديگر شود، كنريشه لكام ّبطور فقر ّباشد، منسوخ

 كل در و تورم، نه و ّباشد گراني نه ّبازارش در ّباشد، نداشته وجود ّبينيممي كه شكل

 .شود حكمفرما جزيره سراسر در زندگي هايعرصه تمام در اجتماعي عدالت

 چنين ّبه دست ّبود نخواهم قادر تنهايي ّبه هيچوقت من كنممي اعتراف البته

 در مرا او مطمئنم دارم، سرجان عزيزم دوست از كه شناختي ّبا اما ّبزنم، اساسي اصالحات

 اين كه ّبود عزيز دوست تو هاينوشتهدست و مقاالت واقع در رساند، خواهد ياري راه اين

 حدود در چيزي كه را خودم سرمايه تمام دليل ّبهمين كرد، تقويت من ذهن در را فكر

 تنها قطعات، فروش پيش ّباّبت از و كردم جزيره اين خريد صرف ّبود ردال ميليارد يك

 حاضرم شد الزم اگر كنم،مي اعالم صراحت ّبه جاهمين ولي ّبازگرداندم، را آن از نيمي

 !ّبدهم دست از ّبزرگ هدف اين در نيز را آن ديگر نيم شرطي و قيد هيچ ّبدون

 اند،شده واقع او حرفهاي ثيرتأتحت ّبشدت حاضران گوئي رسد،مي پايان ّبه سخنراني

 احساساتي فيلسوف آن چشمان در اشك شود،مي ديده سرجان چشمهاي در خاصي ّبرق

 خم سر خودش احساسات نمودن مخفي ّبراي انگار نيز پروفسور و زده حلقه فلورانس اهل

 ....گذاشته ميز روي را پيشانيش و كرده


