بسمه تعالی
بنی آدم اعضای یکدیگرند ؟
دكتر محمداسماعيل اكبري*:
دروازه آهنی بزرگی دارد  ،روي تپه بلندي قرار گرفته است و پسران جوان زیادي سر باالیی را طی می كنند تا از آن بگذرند،
عده اي تنهایی ميروند  ،بعضی با دوستانشان هستند و عده اي را هم پدر و مادرشان همراهی می كنند  .چشم ها نگران
است و قدم ها محکم و استوار .سنشان بيشتر از  22سال نيست و كمترین آنها قرار است  01روز بعد  01سالش تمام شود،
چه ده روز به عاقبتی آخر قرار است كه سن هم بين  01-22سال باشد  .نه كمتر  ،نه بيشتر .جلو دروازه آهنی  ،پدر مادرها
و دوستانی كه همراه بودند ،می مانند و آنها وارد ميشوند سربازانی از جنس خودشان ،آنها را به وسط باغ هدایت می كنند.
تقریباً همه آنها یک كيف دستی همراه دارند ،بعضی ها هم بقچه اي كه همان وظيفه كيف دستی را دارد .در وسط باغ از
جلو چند ميز عبور می كنند ،كه در پشت همه آنها كسی نشسته است نامشان را می پرسد و سن سالشان و اینکه از كجا
آمده اند .در آخر كار پارچه اي جليقه مانند به آنها می دهند كه می توانند ،و باید به گردن آویزان كنند ،روي آنها
شماره هایی نوشته شده است  213 – 222 – 202 – 010و  ...از این به بعد كسی به اسم آنها كار ندارد ،این شماره ها
مهم هستند .
هم موجودیت آنها در پشت آن در آهنی و در دنياي آینده آنها همين شماره است اگر این شماره بماند و ثبت شود یعنی آنها
زنده مانده اند و زندگی می كنند و اگر مردود شود دیگر چنين موجودي وجود ندارد حتی اگر غذا بخورد و بخوابد و ...
اینجا پادگان نظامی انگلستان در هند است ،در محلی در شمال هندوستان ،وظيفه اش سربازگيري است ،سربازانی براي
خدمت به ارتش قدرتمند انگليس در سراسر جهان سربازانی كه هم قدرت بدنی كافی داشته باشند و هم آنقدر بفهمند كه
اینجا جاي خوبی است و خدمت به انگلستان یعنی خدمت به بشریت و مقابله با تروریسم بين المللی.
این قسمت دوم را تقریباً هم می دانند و خوب فهميده اند ،اصالً به همين دليل آمده اند ،بيشتر موضوع همان قسمت اول
است كه آیا آنها جان فيزیکی این خدمت مهم را دارند ؟
جوان ها روي زمين می نشينند ،دور تا دور آنها درختان زیبا و بلندي قرار گرفته است .دور تا دور آنها سربازانی با سن و سال
بزرگتر ثابت ایستاده اند ،تعدادي هم در اطراف آنها قدم می زنند ،قيافه هاي آنها مثل هم است ،كمی دورتر دور یک ميز
كوچک با سایه بانی از جنس پارچه  2نفر نشسته اند ،دو نفر آنها لباس نظامی بر تن دارند ،كرم رنگ و خط مخالی .با هم
انگليسی صحبت می كنند و از توجه جوانان پنالی و هندي به این امر مهم كه باعث نجات بشریت می شود خوشحال
هستند .از اینکه هم فضا پر شده است بهم تبریک می گویند یکی از آنها گاهگاهی با دوربين بچه ها را نظاره می كند و از

صورت آنها پی به درو ن دلشان می برد دیگري بيشتر قلم به دست است و نکاتی را یادداشت می كند ،سومی هم ساكت
است و گاه بيگاهی ،نکاتی را به آن دو نفر گوشزد می كند كه اغلب با تکان دادن سر مورد تأیيد قرار می گيرد .
در مقابل جوان ها  2آدم محترم ایستاده اند ،دو نفر آنها لباس شخصی دارند و بنظر هندي می آیند یا پنالی و بنگالدشی و یا
هر جایی مثل آنجا نفر سوم  ،مرد بلند قدي است كه لباس نظامی انگليسی دارد ،همان لباس هاي كرم رنگ و خط مخالی
كاله كجی بر سر دارد ،كه روي آن یک ستاره قرار دارد  .او حرف می زند و جوانان گوش ميدهند .
« همه شما به این باغ زیبا خوش آمدید  ،اینجا دروازۀ ورود به دنياي مدرن است  ،اینجا شما امتحان می شوید ،امتحان با
آموزش هایی بسيار قدرتمند كه بتواند شما را جزء ارتش انگلستان در بياورند .همه ميدانيم كه همه شما از این امتحان موفق
بيرون نمی آیيد  .ما تعدادي از شما را كه بتوانند از عهده آموزش ها بر آیند انتخاب می كنيم ،شما لباس ارتش انگليس را
می پوشيد  .و براي خدمت به بشریت آماده می شوید ،شما براي جنگ در هر نقطه اي از جهان آماده ميشوید در عراق ،در
كویت  ،در ایران  ،در افغانستان و یا حتی در دریا  .شما به خوبی تربيت می شوید تا در این جنگ ها پيروز شوید ،انگلستان
هرگز دوست ندارد شکست را تجربه كند آنکس كه ضعيف است حذف می شود یا می ميرد  .مرگ یعنی از دست دادن
سرمایه ،شما باید با قدرت این سرمایه انگلستان را حفظ كنيد ».......،
آموزش ها شروع ميشود ،شب  ،روز  ،نيمه شب  ،در آفتاب و سرما و  ...با لباس  ،بدون لباس با تفنگ و پرچم و در آب
و خشکی  ،در جنگل و بيابان  .با بعضی از آنها مصاحبه ميکنند  ،اغلب می گویند كه پدر یا پدر و مادرشان را از دست
داده اند  ،كسی نبوده است كه براي آنها و خواهر كوچکشان غذا درست كند ،اصالً كسی نبوده است كه مواد غذایی را بخرد
در خانه خاله و یا عمه اشان زندگی می كرده اند ،آمده اند تا مستقل شوند و پولی هم براي مادرشان یا خواهر كوچکشان
بفرستند .
یکی از آنها می گفت من پنالی هستم  ،همان مرد انگليسی نظامی بلند قد گفت ،اما تو در هند به دنيا آمده اي ؟ گفت آري
اما پدرم به هند آمد تا كار پيدا كند ،تا من به مدرسه بروم و سواد یاد بگيرم .اما من مردمش را دوست ندارم  ،من پنالی
هستم  .مرا انگليسی می گوید ولی تو امکانات زیادي را از هندوستان گرفته اي  ،تو به هندوستان مدیون هستی و باید
هندوستان را دوست داشته باشی  ،جوان پنالی ساكت می شود و هيچ نمی گوید .
جوان ها خوب آموزش می بينند  ،ماه ها بعد است آنها فرق كرده اند  32 ،نفر آنها در همان هفته اي روي اخراج شده اند ،
حتی یک نفر با ميل خودش نرفته است  ،بلکه نتوانسته اند خوب یاد بگيرند كه چگونه بجنگند تا انگلستان وظيفه اش را
براي خدمت به جامعه بشري انجام دهد  .بقيه قبول شده اند  .غروب آخرین روز عده اي هندي با همان مرد انگليسی
می آیند و به آنها خبر قبولی را ميدهند  ،همه فریاد می زنند  ،و اجازه پيدا می كنند كه شب را جشن بگيرید چند نفر جوان
هندي  ،در یک نمایش كمدي مثل زن هاي خواننده هندي آواز می خوانند و از این طرف به آن طرف می روند  ،بقيه هم
كف می زنند و هورا می كشند  ،شب در خوابگاه یکی از همين جوانان كه قبول شده است به زبان پنالی آواز می خواند ،

بقيه ساكت هستند و گاهی هم قطره اشکی می ریزند او می خواهند ":مادرم غصه نخور  ،من به خانه بر می گردم  ،در
دروازه در ناليت و گریه نکن من به خانه بر می گردم  .اگر كشته شوم شهيد هستم و اگر نه می آیم تا تور را ببينم و خواهر
كوچکم را عروس كنم  .من هرگز كشور مادري ام را فراموش نخواهم كرد  ،مادر در دروازه در ناليت و گریه نکن من به
خانه بر می گردم " ....
چراغهاي خوابگاه خاموش می شود و همه به رختخواب می روند  ،یکی از آنها با انگشتانش روي پيشانی و سينه خود صليب
می كشد و دیگري زیر لب زمزمه اي نا مفهوم دارد  ،جوان دیگري دو دست خود را بهم بسته و در مقابل صورتش گرفته
و دعا می خواند ....
روز بعد باز هم جوانان در همان ميدان باغ بزرگ انگليس جمع می شوند و می شنوند كه همه شما قبول شده اید  ،اما فقط
 11نفر از شما را احتياج داریم  ،می شنوند كه در طول ماه هاي گذشته آنها نمره گرفته اند و بر حسب نمره این  11نفر
انتخاب می شوند و بقيه باید شانس خود را در جاي دیگر و یا وقت دیگري امتحان كنند  .همه آنها مثل همان روز اول با
كيف دستی و یا بقچه خود در ميدان جمع شده اند  ،و یکی یکی وارد اتاق می شوند كه اینبار هم در پشت خير همان مرد
بلند قد انگليسی با دو نفر لباس شخصی هندي و یا پنالی و بنگالدشی نشسته اند  .هر یک با كيف دستی با بقچه خود وارد
می شوند  ،مرد انگليسی به دفترچه مقابل خودش نگاه می كند و می گوید  ،شماره  ... 023تو قبول شده اي مبارک است ،
شماره  222نفر نمره كافی را بدست نياورده اي و متاسفم  .كمتر از  01 -31ثانيه وقت می گيرد و آنها با راهنمایی سربازان
از اتاق بيرون می آیند و به داخل باغ و یا خارج از آن راهنمایی ميشوند  ،آنها كه به داخل باغ می روند یعنی جزء همان 11
نفر هستند و سرباز انگليسی شده اند و بقيه به سمت دروازه آهنی بزرگ راهنمایی ميشوند .
قبل از خروج از باغ جلو پنجره اي آهنی قرار می گيرند  ،به هر یک از آنها  0211روپيه معادل  21دالر پول می دهند كه
فکر نکنند انگليسی ها قدر زحمات ماه هاي گذشته آنها را نمی دانند  .پشت در آهنی پدران و مادران  ،خواهران و برادران ،
عمه ها و خاله ها جمع شده اند  ،اینجا وضعيت متفاوت است  ،هر وقت آنها جوان عزیز خود را می بينند كه از در آهنی
خارج می شود  ،ناراحت می شوند چون ميدانند معنی آن اینستکه آنها سرباز كشور بریتانياي كبير نشده اند  .همه با هم
گریه می كنند و سر پائينی جلو باغ را با هم طی می كنند  .روز بعد اوضاع فرق می كند  ،این  11نفر جوان حاال لباس
نظامی می پوشند  ،هم یک شکل و یک قيافه و چه لباس هاي زیبا و مناسبی  ،آنها به خوبی رژه ميروند  ،به خوبی اسلحه
حمل می كنند و از همان كاله هاي كج به سر دارند كه ستاره ندارد  ،اما نشانه اي از دو تفنگ روبروي هم دارد  .روز
موعود فرا ميرسد و مقرر می شود تا این  11نفر مثل ده ها و صدها  11نفر قبلی در مقابل مقامات بلند پایه نظامی انگليسی
رژه بروند  .در این باغ زیبا تنها  03نفر انگليسی زندگی می كنند و بقيه از جنس همان جوان ها هستند با سن و سالی كمی
باالتر كه این روزها را سال ها پيش طی كرده اند  .همه آنها جزء ارتش انگليس هستند و مهمتر اینکه همه آنها پاسپورت
انگليس دارند  ،پاسپورتی از نوع خاص نظامی كه تحت كنترل است  .آنها حفاظت می شوند كه گم نشوند و بالیی سرشان
نياید براي آنها هزینه شده است و جزء سرمایه انگليس به حساب می آیند .

امروز روز متفاوتی است  ،تعدا انگليسی اي نظامی به  22نفر رسيده است  ،یعنی  3نفر جدید به باغ آمده اند  ،آنها لباس
هاي نظامی زیباتري دارند  ،با درجات بيشتر و منظم تر  .همه آنها كراوات دارند آنها آمده اند تا رژه  11نفر جوان قبول شده
را ببينند  .جوانان رژه می روند و در پایان در مقابل ميز كوچکی كه عکس زیبائی از ملکه انگليس به طول تقریباً یک متر
و عرض  11سانتيمتر قرار گرفته سه نفر می ایستند  ،احترام می گذارند  ،و نوک انگشتان خود را روي ميز می گذارند ،
چيزي می گویند و مجدداً احترام می گذارند و عبور می كنند  .آنها دیگر به طور كامل نظامی انگليسی شده اند و هر جایی
كه انگلس تان صالح بداند و به هر شکل كه بخواهد خدمت می كنند  ،آنها قبول كرده اند كه "بنی آدم اعضاي یکدیگرند" .
چند كيلومتر آن طرف تر در داخل شهر نمایش مشابهی برپاست  ،در باغ بزرگی كه متعلق به یکی از كشورهاي كوچک
جنوب خليج فارس است  .ساختمان هایی وجود دارد كه گرداننده آنها باز هم انگليسی هستند  ،چند نفر بازنشسته ارتش
انگليس و چند نفر هم تحصيل كرده انگلستان كه در رشته هاي مختلف خدمات اجتماعی درس خوانده اند  .آنها در اینجا
جمع شده اند تا براي خدمت بهتر به مردم عده اي از جوانان منطقه را انتخاب كنند و براي خدمت به كشورهاي جنوب
خليج فارس بفرستند  .تقسيم بندي جوانان در اینجا متفاوت است اینجا دخترها هم حضور دارند  ،دخترها و پسرها در اینجا
هم لباس هاي منظم تر یپوشيده اند  ،و سعی كرده اند كه با آرایش هاي متفاوت خود را خوشگل تر از آنچه هستند نشان
دهند  ،اینجا خوشگلی و خوش قيافه اي شرط اول است .
در بخش دختران تقسيم بندي منظمی صورت گرفته است  ،دختران صف كشيده اند و توسط چند نفر خانم و آقاي خارجی
كه در امور اجتماعی تخصص دارند  .تقسيم ميشوند و به صف هاي مختلفی ميروند تا بعداً به آنها بگویند به دردچه كاري
می خورند  .كمی دورتر هم جوان برازنده اي با لباس عربی نشسته است و نظاره گر این تقسيم بندي است آنها كه قدي به
بلندي  031سانتيمتر و بيشتر دارند  ،و پاهاي تراشيده تر و نشانه هاي زنانه بيشتر براي كار در كاباره ها و رستوران ها
و گاهگاهی هم كار در منازل شخصی پيشنهاد می شوند  ،عده اي براي كار در آشپزخانه ها و هتل ها  ،عده اي براي كار
در مدارس  ،عده اي براي مغازه داري و فروشگاهها و عده اي هم  ...خالصه براي همه مشاغل و مناسبتی كه یک كشور
احتياج دارد  .آنها براي خدمت به نسل بشر انتخاب می شوند و آموزش می بينند  .بعضی از ارقام اهميت این انتخاب را
نشان ميدهد  .در امارات متحده عربی  1/3ميليون نفر زندگی می كنند كه كمتر از یک ميليون آنها اماراتی هستند  ،در
بحرین  01درصد مردم ساكن را همين افراد تشکيل ميدهد در قطر رقم معادل همين اعداد است و در  ...بهرحال همه براي
زندگی زحمت می كشند  ،زرد پوستان شرق آسيا و جنوب آسيا  ،بچه درست می كنند تا نيروي انسانی غرب آسيا را تأمين
كنند  ،در غرب آسيا هم لغت توليد می كنند تا چرخ هاي اقتصادي غرب دنيا را بچرخانند  ،همه به هم كمک می كنند همه
یاد گرفته اند كه "بنی آدم اعضاي یکدیگرند"
والسالم .
*استاد دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

