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»ﮔﺘﺴﺒﯽ ﺑﺰرگ« و رؤﯾﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺻﺪﯾﻘﯿﻢ

ﮐﺘﺎب ﮔﺘﺴﺒﯽ ﺑﺰرگ اﺛﺮ ﻓﯿﺘﺰ ﺟﺮاﻟﺪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ١٩٢۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ اﻣﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮد .ﻋﺪهای از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن آن را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮔﻤﺎنﺷﺎن داﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮﻣﺎﺟﺮا و ﺟﺬاب ﻧﺒﻮد .ﺧﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﯿﺰ آن را ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده
داﻧﺴﺖ و ﮐﺘﺎب در ﺳﺎلھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ او ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺟﺮاﻟﺪ در
ﺳﺎل  ١٩۴٠درﮔﺬﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم ﮐﺘﺎب ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮرد ﻣﮫﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و طﺮﻓﺪاران ﺑﯽﺷﻤﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪان و ادﺑﯿﺎتﺷﻨﺎﺳﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮحﺗﺮﯾﻦ رﻣﺎنھﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺑﻪطﻮر ﮐﻠﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﮫﺎن )در رﺷﺘﻪ ادﺑﯿﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﭼﺮا؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب .ﮔﺘﺴﺒﯽ ﺑﺰرگ در دوران
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول ،ﯾﻌﻨﯽ
ھﻤﺎن ﺳﺎلھﺎی  ،١٩٢٠اروﭘﺎ آﺳﯿﺐ زﯾﺎدی دﯾﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻧﻈﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ رﺷﺪ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای ﮐﺮده ﺑﻮد .روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮھﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ و روﯾﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺷﺪن ھﻤﻪﮔﯿﺮﺗﺮ .در ھﻤﯿﻦ دھﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺌﻮری
روﯾﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؛ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی آزاد ﺑﻪ ھﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻣﯽدھﺪ و ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﭼﻪ طﺒﻘﻪای از
اﺟﺘﻤﺎع رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺗﺌﻮری ﮔﺮﭼﻪ در ﺷﺮوع ﻣﺒﺎرزهای ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮد و ﻧﺸﺎﻧﯽ از آزادی و رھﺎﯾﯽ
داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻓﯿﺘﺰ ﺟﺮاﻟﺪ در اﯾﻦ رﻣﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺸﺮ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف
ﮐﺸﯿﺪن ھﺮ طﺮﺣﯽ را آنطﻮر ﮐﻪ دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ دارد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ روﯾﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ آﻟﻮده
ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﺷﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮھﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن از طﺮﯾﻖ ﻗﺪرت ،ﺛﺮوت و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮد) .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﺎﻟﯿﮕﻮﻻ اﻣﭙﺮاﺗﻮر رم ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﻗﺪرﺗﺶ
اﺻﺮار داﺷﺖ ﻣﺎه را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد(.
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راوی اﯾﻦ رﻣﺎن ﭘﺴﺮی اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻧﯿﮏ ﮐﻪ از ﻏﺮب آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﺮق رﻓﺘﻪ ﺗﺎ در آنﺟﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .او در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮارش درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ھﻤﺴﺎﯾﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم
ﮔﺘﺴﺒﯽ دارد .اﯾﻦ ھﻤﺴﺎﯾﻪی ﻣﺮﻣﻮز ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﻣﮫﻤﺎﻧﯽھﺎی ﻣﺪاوم و ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ در
ﺧﺎﻧﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ راوی
اول ﺷﺨﺺِ ﺷﺎھﺪ روﺑﺮوﯾﯿﻢ .اول ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ »ﻣﻦ« دارد داﺳﺘﺎن را رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺎھﺪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ راوی ﺗﻤﺮﮐﺰش ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارد
ﻣﺸﺎھﺪهاش ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع رواﯾﺖ در رﻣﺎن ﻣﻮﺑﯽدﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدهاﯾﻢ .اﻣﺎ
در اﯾﻦ ﻧﻮع رواﯾﺖ ﻣﺨﺎطﺐ از طﺮﯾﻖ ﻧﻈﺮات و ارزشﮔﺬاریھﺎ و ﻗﻀﺎوتھﺎی راوی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ داﺳﺘﺎن و ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﺜﻼ ﺷﺎھﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﮏ،
راوی داﺳﺘﺎن ،ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺷﺮوع ﺑﺎ رﯾﺨﺖ و ﭘﺎشھﺎی ﺟﺸﻦھﺎی ﮔﺘﺴﺒﯽ ﮐﻪ ھﺮ
ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﺪھﺎ ﻣﮫﻤﺎن در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ دﯾﺪهی ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﻣﯽﻧﮕﺮد و از او ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﯾﺎ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی از داﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ
ﮐﻪ اﺷﺮاف ارزش و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﻮﺟﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻣﺎ روزی دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪای ﺷﺨﺼﯽ از ﮔﺘﺴﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﮏ ﻣﯽرﺳﺪ و ﭘﺎی او را ﺑﻪ
ﻣﮫﻤﺎﻧﯽھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﮫﻤﺎﻧﯽھﺎ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﯿﮏ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﺘﺴﺒﯽ در ﻣﮫﻤﺎﻧﯽھﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد و
ھﯿﭻﮐﺲ ھﻢ ﺳﺮاﻏﺶ را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﺬرد ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮالھﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺮد در ذھﻨﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ رﻣﺎن ﮐﺸﻒ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﮔﺘﺴﺒﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی او از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺟﺬاب ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻏﯿﺒﺖ او در اﺑﺘﺪا و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ورودش ﺑﻪ داﺳﺘﺎن .ﻋﺎﻗﺒﺖ در آﺧﺮ ﺷﺒﯽ ،ﻧﯿﮏ
ﮔﺘﺴﺒﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰی در آن طﺮف ﺷﮫﺮ ﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺘﺴﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ دﯾﺮﯾﻨﻪی دﺧﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﺰی اﺳﺖ و آن ﭼﺮاغ
ﺳﺒﺰ در اﺳﮑﻠﻪی ﺧﺎﻧﻪی دﯾﺰی ﻗﺮار دارد .ﮔﺘﺴﺒﯽ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰاری
اﯾﻦ ﺟﺸﻦھﺎی ھﻔﺘﮕﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی اﻣﯿﺪ دارد روزی دﯾﺰی ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﮔﺬارش ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﮔﺘﺴﺒﯽ از دﯾﺮﺑﺎز ﻋﺎﺷﻖ دﯾﺰی ﺑﻮده اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ طﺒﻘﺎﺗﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ او را راﺿﯽ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﯽﻓﮫﻤﺪ ﮐﻪ دﯾﺰی ﺑﺎ ﻣﺮد
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ازدواج ﮐﺮده ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ را دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ھﻤﺴﺮ
او ﻣﺮﻓﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل او واﻗﻊ ﺷﻮد .ﻧﯿﮏ اﺗﻔﺎﻗﺎ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان دﯾﺰی
اﺳﺖ و ﺑﺎ او و ھﻤﺴﺮش ﺗﺎم در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و ﺑﺎ آنھﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ دارد .از آنﺟﺎ ﮐﻪ او
ﺷﺎھﺪ ارﺗﺒﺎط ﺳﺮد و ﻧﺎﻣﮫﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪی دﯾﺰی و ﺗﺎم ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻼﻗﺎت ﮔﺘﺴﺒﯽ و دﯾﺰی را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ.
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ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮔﺘﺴﺒﯽ و ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ او از ﻧﻈﺮ اطﺮاﻓﯿﺎن و ﺧﻮد ﻧﯿﮏ در ﻣﻪ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و در
ﻣﻮردش ﺷﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنھﺎﺳﺖ .ﻣﺎ در آﯾﻨﺪهی داﺳﺘﺎن ﺑﺎز ھﻢ در ﻣﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮔﺘﺴﺒﯽ از طﺮﯾﻖ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد و اﻟﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺛﺮوت رﺳﯿﺪه و
ﺑﻪ ﻣﯿﻤﻨﺖ آن ﻣﻨﺘﻈﺮ دﯾﺰی ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ،ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻋﻤﻖ ﯾﮏ ﻧﻘﺪ ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ
اﺳﺖ از اوﺿﺎع و طﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دھﻪی  ٢٠آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دھﻪھﺎی ﭘﺮ
ﻣﺎﺟﺮا و ﭘﺮ طﻐﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را از
ﻗﺸﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺗﻢھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻓﺴﺎد ،اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ
ﻣﺎل و ﻗﺪرت ،طﻤﻊ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ و روﯾﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .راوی از طﺮﯾﻖ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮔﺘﺴﺒﯽ ،ﺗﻮھﻢ ،ﻓﺴﺎد و
اﻧﺤﺮاﻓﯽ را ﮐﻪ در روﯾﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻮد
ﮔﺘﺴﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮫﺎی اﯾﻦ ﺗﻮھﻢ و ﻓﺴﺎد را ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻣﺎ در اﻧﺘﮫﺎی ﮐﺘﺎب
ﺷﺎھﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪای ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺑﯽ ﺟﺎن در
اﺳﺘﺨﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﻓﯿﺘﺰ ﺟﺮاﻟﺪ در اﯾﻦ رﻣﺎن دو ﻗﺸﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ اﻣﺎ
ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺸﺮ اوﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮ آنھﺎ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺬارد
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺛﺮوت ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺰی و ھﻤﺴﺮش .اﯾﻦھﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺛﺮوت را از ﻧﺴﻞھﺎ ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح روی ﺛﺮوﺗﯽ
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎر ﺑﺤﺚ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺸﻐﻠﻪﺷﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮدن و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن اﺳﺖ .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺘﺴﺒﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺛﺮوت را ﺑﻪ ارث ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ ،از
ﻗﺸﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺗﻦﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻋﺎدت دارد و ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺛﺮوت
رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ زﯾﺎدی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮔﺮوه اول ﮐﻪ وارث ﭘﻮل ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﻣﺜﺎل
ﮔﺘﺴﺒﯽ ﺑﺮﺗﺮی اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ن ﯾﮏروزه ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺻﺎﻟﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﺳﻠﯿﻘﻪی ﻧﺎب
آنھﺎ اﯾﻦ ﻧﻮآﻣﺪﮔﺎ ِ
آنھﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ھﻢ ﺗﻦﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ ﻋﺎدت دارد و ھﻢ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل
از طﺒﻘﻪی ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ طﺒﻘﻪ ھﺮﮔﺰ ﺷﺒﯿﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ف وارث در ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ ﻗﺸﺮی ﭘﺮ از ﻗﻀﺎوت ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻄﻮر
اﯾﻦ اﺷﺮا ِ
ﺑﻪ ارزشھﺎی اﻧﺴﺎنھﺎی اطﺮاف ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ھﻢ و ﻏﻤﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر
اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی را داﺋﻤﯽ و اﺑﺪی ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦھﺎ ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﮫﻤﺎﻧﯽھﺎی
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ﮔﺘﺴﺒﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ و ﺧﻮش ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ او آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮔﺘﺴﺒﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮد
اﯾﻦھﺎ ھﯿﭻﮐﺪام ﺑﺮ ﻣﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدهی او دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﻧﻔﻌﯽ ﺑﻪ
ﺣﺎلﺷﺎن ﻧﺪارد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺮﻓﻪ را در دو طﺮف ﺷﮫﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ؛ اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﮐﮫﻦ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ طﺒﻘﻪی ﺗﺎزه ﺑﻪ دوران رﺳﯿﺪه .ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰی ﮐﻪ در اﺳﮑﻠﻪی ﺧﺎﻧﻪی دﯾﺰی
ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ھﻤﻮاره ﮔﺘﺴﺒﯽ ﺑﻪ آن ﭼﺸﻢ ﻣﯽدوزد ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻤﺎدی اﺳﺖ از
ﻣﻌﺸﻮﻗﻪی او ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﺎدی اﺳﺖ از روﯾﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ؛ از آرزوی ﮔﺘﺴﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی آن طﺮف دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺧﻮدش را در آن طﺒﻘﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎ دھﺪ.
در ﻧﮫﺎﯾﺖ ھﻢ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎھﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ دﯾﺰی ﺑﺎ دﯾﺪن
دوﺑﺎرهی او ﺑﻪ ﺷﺪت ھﯿﺠﺎنزده و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ
دﺳﺖاﻧﺪاز از او روی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ طﺒﻘﻪی ﺧﻮدش
وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻧﯿﮏ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖ دﯾﺰی و ﺷﻮھﺮش ﺑﻪ
ﮔﺘﺴﺒﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آن دو ،ﺗﺎم و دﯾﺰی ،آدمھﺎی ﺑﯽ ﻗﯿﺪی ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﭼﯿﺰھﺎ و آدم
را ﻣﯽﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﯽدوﯾﺪﻧﺪ و ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺗﻮی ﭘﻮلﺷﺎن ،ﺗﻮی ﺑﯽﻗﯿﺪی
ﻋﻈﯿﻢﺷﺎن ﯾﺎ ﺗﻮی ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽداد ،ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و
رﯾﺨﺖوﭘﺎش و ﮐﺜﺎﻓﺖﺷﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻨﮫﺎن ﺧﻮد را از طﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻤﺎنطﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮔﺘﺴﺒﯽ ﻧﻮﮐﯿﺴﻪ در ﯾﮏ طﺮف
ﺷﮫﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﯾﺰی و ﺗﺎم ،اﺷﺮاف ﻗﺪﯾﻤﯽ ،در طﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﮫﺮ .ﻣﺤﻞ ﺳﻮم
اﻣﺎ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم درهی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺮار دارد و در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ؛ طﺒﻘﻪای ﮐﻪ ﭘﻮﻟﯽ در ﺑﺴﺎطﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﮫﺎ
ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن از روﯾﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ و آرزوﺳﺖ .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺗﺎم ،ھﻤﺴﺮ دﯾﺰی ،ﻣﻌﺸﻮﻗﻪای دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و
ﻓﻘﯿﺮش در درهی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ زن درﺳﺖ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد طﺒﻘﺎت
ﻣﺘﻮﺳﻂ در درهی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ و در ﺷﺮاﯾﻄﺶ ﻣﯿﺨﮑﻮب و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه؛ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ زن
دارد ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺶ را ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﮕﺮﯾﺰد و او ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺷﯽ ﺑﻪ طﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻی اﺟﺘﻤﺎع
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺎﯾﺪ ھﻤﯿﻦ اﺷﺘﯿﺎق اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺪون
ﻣﺸﮑﻠﯽ ،از ﺗﻌﮫﺪات اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ زن
دﯾﮕﺮی ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺧﻮد،
روزھﺎی ﺧﻮﺷﯽ را ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
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اﺷﺮاﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎم ھﺮﮔﺰ او و اﻣﺜﺎل او را ﺑﻪ طﻮر واﻗﻌﯽ در داﯾﺮهی ﺧﻮد ﺟﺎ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﺎدت ﺗﺎم در داﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر زﻧﺎﻧﯽ را از
طﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺛﺮوﺗﺶ ﺑﻪ او اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﺪھﻨﺪ ﮐﻪ
اﺣﺴﺎس ﺑﺮﺗﺮی و ﻗﺪرتﻣﻨﺪی ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ )ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺰی از آن ﻋﺎﺟﺰ
اﺳﺖ( .اﯾﻦ زن ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﺎم ﻧﯿﺴﺖ .در آﯾﻨﺪهی داﺳﺘﺎن
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦﮐﻪ راﺑﻄﻪی ﺗﺎم و دﯾﺰی در ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﭼﻪ ﺗﺮس و ھﻮﻟﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎم را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔﻮاری ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ زن ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﭼﻄﻮر
ﺗﺎم ﮐﺎﻣﻼ از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺘﺴﺒﯽ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺎد ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در درهی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﺰرگ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
روی ﯾﮑﯽ از دﯾﻮارھﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﯾﮏ دﮐﺘﺮ ﻋﯿﻨﮏﺳﺎز اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﯾﮏ
ﭼﺸﻢ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻘﯿﻪی اﻋﻀﺎی ﺻﻮرت در اﺛﺮ زﻣﺎن ﭘﺎک و ﻣﺤﻮ
ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﺸﻢ ھﻤﻪی رﻓﺖ و آﻣﺪھﺎی آنﺟﺎ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﺸﻢ
ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺪاﯾﯽ دارد .ﺷﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢ زﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎظﺮ دروغھﺎ و زﺟﺮھﺎ و ﺧﯿﺎﻧﺖھﺎ و
آرزوی ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ روزه از درهی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ ھﻢ ﺑﺎ
ﭼﺸﻤﺎن ﺗﯿﺰ ﺧﻮد ﭼﮫﺮهی ﺧﺸﻦ و ﻧﺎھﻨﺠﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ در آن
ﺷﯿﺪاﯾﯽ و ﺟﻨﻮن ﺛﺮوت دارد آن را ﻣﯽراﻧﺪ ﺑﻪ طﺮف ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺰرگ در ﺳﺎل
 ،١٩٢٨ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ رﻣﺎن .ﻓﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ ﺟﮫﺎنﺑﯿﻨﯽ ﮐﺞ و ﻣﻌﻮج و
ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻼش ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎھﺎی
ﺳﻄﺤﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺷﻔﻘﺖ و دﻟﺴﻮزی و
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را از ﺣﯿﻮان ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮔﺘﺴﺒﯽ در روﯾﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ او اﺧﻼق و ﭘﺮﻧﺴﯿﭗ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶھﺎی ﻣﺎدی ﺧﻮد ﮐﺮد؟ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ زرق و ﺑﺮق ﻣﮫﻤﺎﻧﯽھﺎ و ﺧﺎﻧﻪی ﺑﺰرگ و
اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞھﺎ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽھﺎ؟ ﮐﭙﯽﺑﺮداری از زﻧﺪﮔﯽ اﺷﺮاف ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﻮدش و ﺛﺮوﺗﺶ
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ؟
ﻧﯿﮏ راوی داﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺧﺎﻧﻮادهای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺗﺎم و
ﮔﺘﺴﺒﯽ ،ﻣﯽآﯾﺪ ،در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه و ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﺸﺮھﺎ و
ارزشﮔﺬاریھﺎیﺷﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ،ارزشھﺎی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺳﻘﻮط
اﺧﻼﻗﯽ آنھﺎ ﮐﻨﺎره ﻣﯽﮔﯿﺮد .وﻗﺘﯽ ﻧﯿﮏ ﮔﺘﺴﺒﯽ را اﻓﺘﺎده در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ او را
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ در آن ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﻦ روﯾﺎ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ و ﺑﻪ
ﭘﻮﭼﯽ آن ﻏﻤﮕﯿﻨﺎﻧﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽزﻧﺪ؛ ﺑﻪ آرزوھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﺻﻼ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ
آﯾﻨﺪه ﻧﺪاﺷﺖ.

