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مقدمه

عظیم ترین نظم اقتصادی که تا به امروز در جهان پدید آمده است، نیازمند بازبینی 
است. پاشنه آشیل کاپیتالیســم ]یا آنگونه که در ایران مصطلح است سرمایه داری[ 
شما را دعوت به همراهی در این مسیر می کند، پیوستن و قدم گذاشتن در راهی که 
هدفش زیر ذره بین قرار دادن نظام بازار آزاد جهانی است. این مسیر با بررسی مبادالت 
نامشروع جزئی آغاز می شود و آنگاه تخلفات گسترده جنایتکاران، تروریست ها و 
شرکت های چندملیتی را پوشش می دهد. پس از آن، به حوزه نابرابری های درآمدی 
جهانی ورود می کند که به واســطه شیوع تخلفات در سازوکار کاپیتالیسم بین  المللی 
وخیم تر شــده است. آنگاه نوبت به موشکافی شــالوده های فلسفی می رسد که به 
نظر می رســد، توجیه کننده نقص های این نظام هستند. و ســرانجام بحث با ارائه 
راهکارهایی برای احیای کاپیتالیسم و گستردن پتانسیل ها و موهبات فراوان آن برای 

کل بشریت به جمع بندی و پایان می رسد.
پیش از گام نهادن در این مسیر، می خواهم باب بحث را با بیان چگونگی آغاز 
ســفر خود باز کنم. من 15 سال نخست کســب وکار بین المللی خود را در آفریقا 
ســپری کردم. چه چیزی در وهله اول مرا راهــی آنجا کرد؟ پس از فارغ التحصیل 
شدن از دانشکده تجارت هاروارد1 و در حالی که مشغول تدریس در رشته مدیریت 
در دانشــگاه نیوهمپشــایر2 بودم، تصمیم گرفتم تا از حال و هوای کسب وکار در 
مناطق دیگر دنیا آگاه شوم. تقاضای استخدام را برای حدود 200 شرکت فرستادم و 
پیشنهادهایی در مورد عزیمت به ایران، نیجریه و برزیل به من ارائه شد. من نیجریه 
را به این دلیل برگزیدم که کشوری تازه استقالل یافته بود و تاریخ آغاز به کار شغل 

1- Harvard Business School 2- University of New Hampshire
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پیشنهادی بسیار نزدیک بود. در 1961، سال اول شروع به کار کابینه کندی1، آفریقا 
جبهه جدیدی بود که تجار، داوطلبان ســپاه صلــح2 ، روزنامه نگاران، دیپلمات ها و 
ماجراجویان را به واسطه فرصت ها و انگیزه های بی شمار به خود فرامی خواند. زمان 

هیجان انگیزی برای رهسپار شدن به سوی خارج از مرزها بود.
پیش از اینکه کارم را در الگوس3 آغاز کنم، به عنوان مســئول نمایشگاه تجاری 
ایاالت متحده در آکرا4 از شهرهای غنا انتخاب شدم. این مسئله موجب آشنایی من 
با بنیاد برادران راکفلر5 و باب فلمینگ6، نماینده محلی آن بنیاد شد. باب، آمریکایی 
تنومندی بود که به شیوایی سخن می گفت و چندین سال در آفریقای غربی اقامت 
داشــت. او سابقا به عنوان دژبان در ارتش آمریکا خدمت کرده بود، و از قرار معلوم 
او الگوی دژبان سخت گیر داستان از اینجا تا ابدیت7 جیمز جونز8 بود، شخصیتی که 
توسط ارنست بورگناین9 در فیلمی برگرفته از همین داستان به تصویر کشیده شده 
بود. باب درگیر تعطیل کردن دفتر بنیاد برادران راکفلر در آکرا و انتقال آن به الگوس 
بود و می خواســت خودروی لندرور خود را نیز به نیجریه ببرد. عوارض گمرکی 
باید برای کاالهای استفاده شده پرداخت می شد که حدود 300 پوند، تقریبا معادل 
1000 دالر آمریکا بود. من و دو آمریکایی دیگر به نام های، بیل پریبنو10، کشــاورز 
گندم کاری از اهالی نبراســکا11، و لیمان مک کی12، دامداری از مینه سوتا13، پیشنهاد 
کردیم که لندرور باب را تا الگوس برانیم و عوارض را نیز بپردازیم، مشــروط بر 
اینکه از مســیر مورد نظر خودمان که جاده ای باریک و طوالنی را در غرب آفریقا 
شامل می شــد، گذر کنیم. باب راننده شــخصی خود را نیز خردمندانه به گروه ما 
ملحق کرد، تقریبا به این دلیل که او با زبان هایی که ممکن بود در مســیرمان با آنها 

مواجه شویم، آشنایی نسبی داشت.
ما ســفر ماجراجویانه مان را در 22 دسامبر 1961 آغاز کردیم و از شمال آکرا به 

1- Kennedy 2- Peace Corps
3- Lagos:

- پایتخت سابق نیجریه و بزرگ ترین شهر کنونی این کشور. م.
4- Accra                5- Rockefeller Brothers Fund (RBF)          6- Bob Fleming
7- From Here to Eternity 8- James Jones                           9- Ernest Borgnine
10- Bill Pribbeno             11- Nebraska           12- Lyman McKee
13- Minnesota
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سمت کوماسی1، واقع در قلب منطقه آشــانتی2 حرکت کردیم. از میان جاذبه های 
شهر، می توان به باغ وحش کوماسی اشاره کرد، که مجموعه قابل توجهی از حیوانات 
وحشــی آفریقای غربی را در خود جای داده بــود. هنگامی که در باغ وحش قدم 
می زدیم قفس شــامپانزه ای پیر را رد کردیم. همان طور که همراهانم به مسیر خود 

ادامه می دادند، من به تنهایی در مقابل قفس این حیوان از سرعت خود کاستم.
این پیشــامد یکی از خاطرات دوران کودکی ام را به یــادم آورد که به دیدار مرکز 
پرورش تمساح رفته بودیم. در آنجا، راهنمای تور برای ما شرح داد که چگونه مراقبین 
گوشــت ماکیان، گاو، خرگوش و دیگر غذاها را در دریچه مخصوص قرار می دادند و 
با صدای »اووووه، اووووه« تمساح را آگاه می کردند. حیوان که می دانست این نوا نشانه 
وقت صرف غذاســت، آرواره های بزرگ خود را باز می کرد و حامالن غذا گوشت را 
به داخل دهانش پرتاب می کردند. هنگامی که والدینم از آن محل دور شــدند، من در 
آنجا ماندم، و با قوی ترین صدایی که می توانســتم، صدای »اووووه، اووووه« را از خود 
درآوردم. تمساح دهانش را باز کرد و من با شیطنت تمام تکه ای گل خشکیده را به درون 
آرواره های منتظر او انداختم. از آنجا که به حصارهای قفس چندان اطمینان نداشتم، تنها 
وقفه ای کوتاه کردم تا آن هیوال آشغال های من را به بیرون تف کند و قبل از اینکه قفس 

خود را بدرد و مرا تکه پاره کند، آنجا را ترک کردم.
کنجکاو شــدم که بدانم این پستاندار نخستین که در آن لحظه از میان میله های 
قفس به من خیره شــده بود چه واکنشــی به ادای اینچنین اصواتی از خود نشــان 
می دهد و چه تاثیری بر او دارد؟ در این ســن صدایم پختگی و بلوغ بیشتری یافته 
بود و بدون تردید اعتبار بیشتری به آن می بخشید. در حالی که رو در روی او بودم، 

آن اصوات سحرآمیز را تولید کردم؛ »اووووه، اووووه«.
ایــن میمون، موجود احمقی نبود. پاهایــش را کمی عقب تر از بدنش قرار داد، 
محتویات ظرف ها را در کف دســتانش خالی کرد و تمام آن را بدون کم و کاست 
از میان میله ها به طرف من پرتاب کرد. فرصتی برای عکس العمل وجود نداشــت. 
شلوپ! تمام ســر و صورت، لباس، شلوار و کفش هایم آغشــته به آن مواد بدبو، 

تهوع آور، گرم و قهوه ای رنگ شده بود.

1- Kumasi 2- Ashanti
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حال، لحظه ای درنگ کرده و تمام این منظره را در ذهن خود مجسم کنید. او در 
قفسش لم داده است و من بیرون از قفس ایستاده ام، در حالی که تمام بدنم پوشیده 
شده است از موادی که برایتان توصیف کردم. حاضرم به تمام مقدسات قسم بخورم 

که آن موجود پشمالوی ابله بلند بلند به من می خندید.
با ســرافکندگی صحنه را ترک کردم و به دوســتانم ملحق شــدم، و آنها نیز با 
استنطاق های همزمان خود مرا مورد هجمه قرار دادند؛ »چه بر سرت آمده است؟«

»هیچ، بگذریم.«
ما با لندرور روباز و در مســیر شــمال به حرکت خود ادامه دادیم، از تامال1 و 
ناوارونگو2 گذر کردیم و وارد ولتای علیا3 شدیم که بعدها به بورکینوفاسو، به معنای 
»ســرزمین مردمان درستکار«4 تغییر نام یافت. آنجا در ساحل، که در کناره صحرای 
بزرگ آفریقا قرار دارد، زمین پوشیده از درختان بائوباب بود، که به سرعت کم تراکم  
و بیابانی می شد و چرخ های خودرو ردی گلی را پشت سر ما بر جای می گذاشت.
ما نیاز داشــتیم جایی را برای ســپری کردن شب بیابیم. از روستاهای کوچکی 
با خانه های گلی گرد و دیوارهای عمدتا رنگ آمیزی شــده گذر کردیم، و این فضا 
حســی را در ما ایجاد می کرد که اگر ناگهان به ســمت آنها تغییر جهت دهیم و به 
منطقه امن آنها نزدیک شــویم، ترس در دل ساکنانشــان خواهیم انداخت. پس از 
طی کردن مســیری حدود 80 کیلومتری و در حالی که پلک هایمان از فرط خستگی 
ســنگین می شد و از آنجا که پاسی از شــب گذشته بود، در نهایت تصمیم گرفتیم 
شــانس خود را امتحان کرده در آبادی بعدی توقف کنیم، بزرگ ترین خانه را بیابیم 
و از صاحبان آن اجازه بگیریم که شــب را در مقابل خانه آنها در لندرور به صبح 
برسانیم. حدود 8 کیلومتری رانندگی کرده بودیم که اتفاق عجیبی روی داد. ناگهان 
در دوردســت درخشش المپی الکتریکی توجهمان را به خود جلب کرد. به سمت 
آنجا حرکت کردیم، با چراغ های بیشتری مواجه شدیم و خانه ییالقی یک طبقه ای با 
حصارهای آهنی بلند و طرح داری در مقابل دیدگان ما پدیدار شد. روبه روی خانه 
پارک کردیم، حضور خود را با فریادی اعالم کردیم و طولی نکشید که پیشخدمتی 
با لبــاس مخصوص از در ورودی بیرون آمد. به آنها توضیح دادیم که مســافرانی 

1- Tamale 2- Navarongo 3- Upper Volta 4- land of the upright men
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خسته و کوفته هستیم و اجازه خواستیم شب را درون حصار و داخل محوطه خانه 
آنهــا بخوابیــم. او برای چند لحظه ما را ترک کرد و هنگامی که برگشــت ما را به 
اقامتگاه شیک مخصوص میهمانان در گوشه ای از حیاط هدایت کرد. در آن اقامتگاه، 

چند اتاق، پشه بند، دستشویی و دوش حمام به چشم می خورد.
چند دقیقه بعد، دوباره پیشخدمت وارد شد و ما را به شام دعوت کرد و ما نیز 
با خوشــحالی پذیرفتیم، هرچند هنوز نمی دانستیم سر از کجا درآورده ایم. بیرون از 
خانه، زیر نور ستارگان، میزی چیده شده قرار داشت- پارچه رومیزی سفید، ظروف 
چینی و نقره، و لیوان های شیشه ای. ما سر و رویمان را شستیم و لباس های مناسبی 
پوشیده و همان طور که از ما خواسته شده بود، سر ساعت 9 برای شام حاضر شدیم.
در عرض چند دقیقه خانم سفیدپوســت بســیار زیبایی از خانه بیرون آمد. ما 
در حیرت بودیم که آیا این صرفا ســراب است یا چیزی دیگر؟ و چند لحظه بعد 
خانم سفیدپوســت زیباروی دیگری از آنجا خارج شد. شام ما سوپ، استیک آهو، 
سیب زمینی، سبزی و اشربه بود. خانم ها پس از پرس وجو و شناسایی ما، شروع به 
صحبت کردن در مورد خود کردند. اولی برای ما شــرح داد که اهل پاریس اســت 
و با پیمانکاری ایتالیایی و صاحب شــرکت ساخت وسازی در اواگادوگو1، پایتخت 
بورکینوفاســو، ازدواج کرده اســت. و اینکه خانم دوم خواهر کوچک تر اوست که 
برای دیدار او از پاریس آمده است. آنها به این دلیل این اقامتگاه را برای تعطیالت 
آخر هفته انتخاب کرده اند که همسر او عالقه خاصی به شکار شیر دارد. ما تا پاسی 
از شــب را به عیش ونوش گذراندیم، و بنا به گفته میزبانانمان، بســیار خوش اقبال 
بودیــم که گذارمان به خانه آنها افتاده بود، زیرا تنهــا پناهگاه واقع در منطقه ای به 

وسعت 16 هزار کیلومتر متربع بود.
روز بعــد وارد اواگادوگو شــدیم و در کل 350 متر جاده آسفالت شــده این 
کالن شهر مهم چرخ زدیم. اثری از هتل به چشم نمی خورد، بنابراین، ما از کشیشی 
درخواســت کردیم تا به ما اجازه دهد شب را بر روی نیمکت های کلیسا بخوابیم. 

او بی درنگ موافقت کرد.

1- Ouagadougou



ری
هدا

مای
سر
ل
شی
هآ
شن
پا

16

چند روز بعد ما در میانه ولتای علیا1 قرار داشــتیم و در جاده ای نامســطح و پر 
از دســت انداز که ما را همچون توپ تنیس به باال و پایین پرتاب می کرد، به سمت 
شرق رهسپار  شدیم. من روی تشکی پوشالی که به عنوان رختخواب از آن استفاده 
می کردیم، در قســمت بار و روباز ماشین نشسته بودم، که ناگهان جیب پشتی ام را 
وارســی کردم و متوجه شــدم کیفم را گم کرده ام. گواهینامه رانندگی، پول و همه 
مدارک مهمم در آن بود. لحظه ای درنگ کردیم و موافقت کردیم تا همان مســیر را 
با ســرعت کم برگردیم. ایستاده جلو را نگاه می کردیم، به این امید که شاید جایی 
در جاده کیف را بیابیم. این مسیر متروکه بود و ما تا حدی امیدوار بودیم. ما حدود 
48 کیلومتر را در آن مســیر پیش رفتیم و به نتیجه ای نرســیدیم. در این فاصله، ما 
تنها یک نفر را در کنار جاده دیدیم که سبدی پر از حصیر را بر روی سرش حمل 
می کرد و پارچه ای برای محافظــت از محتویات درون زنبیل بر روی آن قرار داده 
بود. همان طور که ناامیدانه مسیر را دور زده بودیم و دوباره در مسیر اصلی مان قرار 
گرفته بودیم، تصمیم گرفتیم توقف کنیم و از او بپرسیم که آیا چیزی در جاده ندیده 
اســت، کیفی چرمی با مقداری پول و کاغذ در آن. او سبد را از روی سرش پایین 

گذاشت، پارچه را از روی آن برداشته و کیف را دست نخورده به من تحویل داد.
وقتی به جمهوری نیجر رســیدیم، از آخرین قایــق مخصوص حمل ونقل در 
رودخانه نیجر جا ماندیم و شــب را بر روی تشک هایمان به تماشای شهر کوچک 
نیامی2، پایتخت نیجــر، در آن طرف رودخانه گذراندیم. پس از گذراندن یک روز 
در پاسگاه مرزی سابقا متعلق به فرانسوی ها، مسیرمان را به سمت شرق ادامه دادیم.

دسامبر، زمان شدت گرفتن بادهای هارماتان3 در آفریقای غربی است، زمانی که 
طوفان های شن در صحرا ریزگردهای سیلیکا4 را در تمام منطقه ساحل و کشورهای 
کناره دریا و حتی تا برزیل و جزایر دریای کاراییب می پراکند. به علت ورود شــن، 
ریه های من به شــدت تحریک شده بود، به همین دلیل تصمیم گرفتیم به بیمارستان 
میسیونری داخلی سودان5 برویم که بین نیامی6 و کاتسینا7 -واقع در مرزهای شمالی 
نیجریه- قرار دارد. این ســازمان از ســال 1890 در سودان فعالیت داشت. پزشک 

1- Upper Volta 2- Niamey    3- harmattan       4- silica
5- Sudan Interior Mission (SIM) 6- Niamey        7- Katsina
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مهمان نواز کانادایی به ما اجازه داد در اتاق پذیرایی اش به اســتراحت بپردازیم. روز 
بعد مقداری آنتی بیوتیک به من داد و بیمارســتان محل کار خود را به ما نشــان داد 
و معرفی کرد. او و دو پرستار حاضر در آنجا روزانه به حدود 400 بیمار رسیدگی 
می کردند. بر اســاس شنیده های ما افراد از اقوام طوارق1، موسی2، دیوال3 حوثی ها4 
و دیگــر قبایل صدها کیلومتر را در طول منطقه ســاحل می پیمودند و گاه حتی از 
حضور در کلینیک های نزدیک تر صرف نظر می کردند تا به این بیمارســتان برسند. 
ما شاهد کار دکتر و پرســتارها بودیم که شکستگی، سوختگی و زخم ها را درمان 
می کردند. او ما را بر بالین بیماری مبتال به آبله برد، پسربچه ای چهار ساله که بدنش 
پوشیده از جوش های آبله بود و حداکثر دو یا سه روز از زندگی اش باقی مانده بود. 
او همچنین محل نگهداری جذامی ها را به ما نشــان داد که در نزدیکی بیمارستان 
احداث شده بود؛ زوج ها، کودکان، مبتالیان و خانواده هایشان در آن جا اسکان داده 
می شدند تا این خانواده ها در مکانی اســتقرار یابند، و بزرگساالن آلوده شده بدون 
مراقبت در گوشه ای رها نشده و دیگر اعضای خانواده با خطر بزرگ تر سوءتغذیه، 
گرســنگی و مرگ مواجه نشوند. این مسئله حس احترام فراوانی را برای کاری که 
این ســازمان -که هم اکنون به گروه بزرگ تری پیوسته است- انجام می دهد، در ما 

ایجاد کرد.
بعدازظهــر همان روز در جنوب نیجر در حــال رانندگی بودیم که گروهی از 
سفیدپوستان را که در کنار جاده قدم می زدند، مشاهده کردیم. آمریکایی ها هرجا که 
باشند به راحتی قابل شناسایی اند، آنها بدون شک آمریکایی بودند. ما توقف کردیم 
و از آنها پرسیدیم کجا می توانیم برای صرف همبرگر و نوشیدنی برویم و در همین 
حین تاسف خود را در مورد کمبود امکانات و ضروریات مورد نیاز آمریکایی ها به 
این گروه از سربازان صلح5 ابراز کردیم. جوانی بیست و چند ساله از میان آنها خود 
را جان دموس6 معرفی کرد. از او پرسیدم، »آیا هیچ نسبتی با رافائل دموس7 دارد؟«

1- Tuaregs  2- Mossis  3- Dioulas  4- Hausas
5- peace corps:

- سربازان صلح سازمانی دولتی متشکل از جوانان داوطلب آمریکایی است که جان. اف. کندی، رئیس جمهور وقت 
آمریکا، در مارس ۱۹۶۱ برای کمک به کشورهای جهان سوم تأسیس کرد. م.

6- John Demos 7- Rafael Demos
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او پاسخ داد، »پدرم است.«
تابســتان همان ســال مکاتب فلسفی قرن بیســتم را در هاروارد زیر نظر دکتر 
دموس گذرانده بودم. او نه تنها اســتادی الهام بخش بود، بلکه در کالســی تدریس 
می کرد که با همســر آینده ام، پاولین، آشنا شدم. پسر او در حال حاضر استاد تاریخ 

آمریکا در دانشگاه ییل است.
از مرز گذشتیم و وارد نیجریه شدیم و به سمت کانو1 راندیم، شهری پرازدحام 
که هزارســال پیش بنیان نهاده شده بود و بقایای دیوارهای گلی قرون وسطی هنوز 
در آن به چشم می خورد. بیش از نیم میلیون تن بادام زمینی بسته بندی شده به شکل 
هرم روی هم انباشته شــده و در انتظار بارگیری برای صادرات بودند. رنگرزهای 
مجهز به تعداد زیادی خمره های بزرگ محلی، پارچه های نیلی رنگ را برای فروش 
در سرتاسر آفریقای غربی تولید می کردند. راهمان را در جاده ای هموار پس از عبور 
از کادونا2 و ایبادان3، به ســمت الگوس ادامه دادیم، و پس از ده روز و طی کردن 

4100 کیلومتر به مقصد رسیدیم.
امروز اگر بخواهید همان مســیر را در آفریقای غربی طی کنید، باید جانتان را کف 
دستتان بگذارید. راهزنان، سارقان خودرو، تبهکاران، مقامات فاسد، رانندگان کامیون نشئه 
از مصرف ماری جوانا، ایدز، بیمارستان های بدون دارو، سرخوردگی از آینده، دورویی 
و محرومیت همگی دســت به دست هم داده اند تا بسیاری از بخش های این ناحیه را 
برای غریبه ها نامناسب و خطرناک سازد. وعده های استقالل اقتصادی و توسعه سیاسی 
برای میلیون ها انسان بی سرانجام رها شده اند. مسئولیت این پیامد ناگوار بر عهده نخبگان 
محلی و سازمان های یاری رسان بیگانه است، آنهایی که غارت کردند و به یغما بردند و 
آنهایی که در این راه شریک جرم آنها شدند. فاصله بین پتانسیل های گذشته و حقیقت 
موجود، نه تنها در آفریقا بلکه برای بسیاری از کشورها در سراسر جهان، سال هاست که 

تفکر و تامل مرا برانگیخته  است.
من که در ســال 1962 به دنبال یافتن شــغلی ثابت بودم، به زودی در جایگاه 
مدیریت قدیمی ترین نان  پزی در کشــور قرار گرفتم و روزانه 200 زن کاســب که 
در سرتاســر الگوس -که در آن زمان پایتخت بود- پراکنده بودند، برای خرید نان 

1- Kano 2- Kaduna 3- Ibadan
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به ســراغ من می آمدند. در سال 1963 تصمیم گرفتم کسب وکاری متعلق به خودم 
داشــته باشم، بنابراین، شــرکتی را در نیویورک تاسیس کردم و به بزرگ ترین شهر 
آفریقا بازگشــتم تا دفتری را در اینوســتمنت هاوس1 دایر کنم. چند ماه بعد من و 
پائولیــن در نیویورک ازدواج کردیم. در مدت 13 ســال بعد، از نقطه ای مرتفع در 
طبقه نهم ساختمان شرکت واقع در طرف اعیانی خیابان براد2 نظاره گر قدیمی ترین 
بخش الگوس یعنی ایســاله اکــو3 بودم، منطقه ای به طــول 3 کیلومتر و با عرض 
800 متــر )1/6 کیلومتر مربع( بــا جمعیتی بیش از 200 هزار نفر، که آن را به یکی 
از پرازدحام ترین مکان ها بر روی زمین مبدل کرده بود. آن منطقه را بســیار خوب 
می شناختم و اغلب از من درخواست می شد گردشگران خارجی را برای بازدید به 
آنجا ببــرم، به ویژه بازار جانکارا4 که هزاران تاجر غذا، ابزارآالت، داروهای محلی، 
منســوجات، ســخت افزار و هر چیزی که بتوان متصور شد را در آن برای فروش 

عرضه می کردند.
با آغاز روند فروکــش کردن جنگ های داخلی نیجریــه -جنگ بیافران5- در 
ســال1969، من و پائولین تصمیــم گرفتیم در ازای کســب وکار طوالنی مدت و 
مخاطرات فردی که به جان خریده بودیم، به خودمان پاداش دهیم. تصمیم گرفتیم 
به خانه ای بزرگ و جادار که به زیبایی در فایو کوریا کریک6 )وجه تســمیه اش این 
است که در سال های پیشتر هزینه گذر از آن با قایق کانو معادل پنج کوریا- واحد 
پول آن زمان- بود( واقع در منطقه مســکونی ایکویی7 در شهر قرار گرفته بود، نقل 
مکان کنیم. ما ســاموئل- یکی از دو مرد جوان ایبویایی که برای محافظت در برابر 
قتل عام هــای قبیله ای در اتاق زیر شــیروانی مخفی کرده بودیمش- را آماده کردیم 
و لباس هــای نو برای او خریدیم و آن را بــا لباس هایی که برای کمک در مهمانی 
پوشــیده بود عوض کردیم، برای حفظ جانش او را با شتاب به خانه بردیم و آنگاه 
برای اینکه ببینیم سکونت گاه جدیدمان هنوز پابرجاست یا نه، با عجله رهسپار آنجا 

شدیم.
وقتی به محل رســیدیم، آنجا را پر از تکه های هواپیما و بدن انســان یافتیم که 

1- Investment House 2- Broad Street 3- Isale Eko
4- Jankara Market      5- Biafran         6- Five Cowrie Creek 7- Ikoyi
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گوشه و کنار پراکنده شده بودند. کابین خلبان هنوز دست نخورده و سالم در چندین 
متری داخل آب افتاده بود، بنابراین من به آب زدم، وارد کابین شده و مدارک هواپیما 
را بیرون آوردم. در همان لحظه دسته ای از سربازان نیجریه ای سراسیمه و شتاب زده 
سر صحنه حاضر شــدند، و ما نیاز به توضیحی سریع در باب حضورمان در آنجا 
داشتم، زیرا مرا در حال وارسی الشه هواپیما دیده بودند. پس از اینکه کاغذها را به 
آنها تحویل دادم، به آنها خاطرنشــان کردم که آن الشه ها مربوط به هواپیمای فوکر 

اف 27 خطوط هوایی نیجریه است که یک سال پیش ربوده شده بود.
چند هفته بعد به خانه جدیدمان نقل مکان کردیم. چیزی که این مکان را خاص 
و متفاوت می کرد، این بود که حیات بزرگش در کناره رود قرار داشت که درختانی 
با ســایه های پهن از آن در برابر نور خورشــید محافظت می کردند و نســیمی که 
به واسطه آب نهر می وزید، آنجا را خنک می کرد. حدود 800 متر دورتر در آن سوی 
رودخانه ســفارت های آمریکا و شوروی قرار داشتند. به رغم وجود الشه هایی که 
گه گاه از رود به گل می نشســتند و بزمجه هــای یک ونیم متری که به داخل حیات 
پشتی می خزیدند، این مکان پناهگاهی آرام برای آرمیدن در میان آن همه آشوب و 
التهاب بود. این محل جایی شــده بود برای گپ وگفت، پذیرایی از بازدیدکنندگان 
و ســرگرمی، اما ارزشــمندی آن برای من از این نظر بود که می توانستم سری به 
سفارت خانه های آن ســوی رودخانه فایو کوریا کوریک بزنم، و عقاید اقتصادی و 
سیاســی مخالفم را ابراز کنم. آنها به طور نمادین توجه مرا به سوی ایدئولوژی های 
رقیب جلب می کردنــد و تاثیر آنها بر مردمی که از نظر منابع و فرصت ها، طبقاتی 
کامــال متفاوت را تشــکیل می دادند . بخش اعظم آنچه در ادامــه این کتاب آمده، 
برگرفته از چشم انداز همان حیات خلوت و دیدگاه هایی حاصل از آن دورنماست. 
دیدگاه هایی که در بخشــی از جهان پایه گذاری شــده اند، و در همان حال تامل در 

مورد آنچه در عمل در بخشی کامال متفاوت از این کره خاکی روی می دهند.
حدود اواســط دهه 1970، با وجود آشــوب های نظامــی داخلی و باال گرفتن 
فساد، نیجریه دیگر مکان مناسبی برای خانواده  ای بیگانه با فرزندان کم سن و سال 
نبود، بنابراین ما به ایاالت متحده برگشتیم و در واشنگتن مستقر شدیم. من شرکتی 
تجاری تاســیس کردم و به مدت 10 ســال کســب وکار پررونقی را در آمریکای 


