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رسوخ کرده است .نشریه در سال ۱۸۸۸خطاب به خوانندگانش نوشته بود :تباهی «بیشک در میان مردمان پرورد ه
شهر مشغول به کار است» و باور داشت که دالیلی آشکار وجود دارند؛ مثال «اشتغاالت مضر{ ،رژیم غذایی}
نامناسب و بدکاری جوانان» .خوبی ماجرا این بود که تباهی برگشتپذیر بود ،اما لنست به خوانندگانش تاکید
میکرد که «درست نیست وجود نابکاریهای شایع و مخاطرات جدی برای سالمت عمومی را نادیده گرفت».
نامی که در بریتانیا با این مباحث مترادف شد« ،آرنولد وایت» ( )۱۹۲۵-۱۸۴۸بود .وایت ،فرزند کشیشی از
کلیسای مستقل ،بیشتر به عنوان نویسنده و روزنامهنگار شناخته میشود ،اما زندگی او پیش از آنکه تصمیم بگیرد
از راه قلم نام دربیاورد ،پرماجرا بود .او برای شرکت ترابری «پی.اند.او» کار کرده ،در «سیلون» قهوه کاشته،
مدیری در شرکت المپهای برقی ادیسون و در مستعمرات دورافتاده بریتانیا به دنبال فرصتهای شغلی سفر کرده
بود .اگرچه ،او همواره به سیاست عالقهمند بود و همپالکی اتحادگرایان لیبرالی بود که در سال  ۱۸۸۶به خاطر
قضی ه خودمختاری ایرلند از حزب لیبرال گلدستون انشعاب کرده بودند .در واقع ،وایت حتی از میان ه ده ه۱۸۸۰
تا میان ه ده ه  ۱۸۹۰سه بار کاندیدای انتخابات پارلمانی شد ،اما رای نیاورد .آخرین تالش ناموفق او در سال
 ۱۹۰۶بود که به عنوان کاندیدایی مستقل وارد انتخابات شد .سیاست وایت ترکیبی جالبتوجه از فردگرایی
با تبوتابی نژادپرستانه و دیگرهراسانه بود که نفرت پرشورش از سوسیالیسم مظهر اولی و اشتیاق وافرش به
امپراتوری بریتانیا و مبارزه برای محدود کردن مهاجرت ،بخصوص مهاجرت یهودیانی که از تعقیب و آزار
در اروپای شرقی میگریختند ،سمبل دومی بود .با اینحال ،او خود را مرتجع یا محافظهکار قلمداد نمیکرد.
برعکس ،فکر میکرد فردی مترقی است؛ کسی که نه فقط به ساختن جامعهای بهتر برای مردم عادی بلندپرواز
متعهد است ،بلکه قهرمان مردمی است که از گفتن حقیقت به قدرتمندان باکی ندارد.
وایت نخستینبار دست به قلم شدن برای کسب درآمد را با گزارش در مورد «مسال ه اجتماعی» در طول ده ه۱۸۸۰
آغاز کرد .به طور مثال هنگامی که دیگ ر روزنامهنگاران ،نویسندگان و محققان اجتماعی به سوی بخش شرقی
لندن کشیده شدند؛ جایی که به عنوان تحقیق بخشی از اولین کتابش با نام «مسائل شهری بزرگ» ( )۱۸۸۶شاهد
زندگی و عادات مردمی بود که در آنجا میزیستند .برخالف آمار خشک و طبقهبندیهای دقیق و مرتبی که17
جلد کتاب «زندگی و کار مردم در لندن» چارلز بوث را انباشته بود و سه سال بعد از این شروع به انتشار میکرد،
کتاب وایت مطلبی ادبی و برداشتی شخصی بود که تالشی هم برای پنهان کردن پیشداوریهای نویسندهاش
نمیکرد .مسائل شهری بزرگ ،با بحث در مورد بیکاری ،مهاجرت ،دستمزدها ،عادات نوشخواری و ازدحام
جمعیت ،کتابی بهشدت متعصبانه بود که بیوقفه مردمانی که وایت از نقطهای که خودش فاصلهای امن تلقی
میکرد ،مالقات یا مشاهده کرده بود ،مورد قضاوت قرار میداد .او میگفت مردم بخش شرقی ،کامال طبقهای
جداافتاده از سایر جامعه بودند و انواع رفتارهای منحطی که او شاهد بود ،ناشی از نقصان شخصیتی ذاتی بود که
آن هم ثمره بیولوژی معیوب آنان بود .متمکنین ،تا جایی که به آنها مربوط میشد بیش از آن دلرحم بودند که
کار درست را انجام دهند ،یعنی دولت همواره در حال نجات دادن بیقابلیتترین افراد از سرنوشتی بود که اگر
روال طبیعی طبیعت پیش میرفت به آن دچار میشدند .او به خوانندگانش گفت بریتانیا تبدیل به «پشت ه زباله«
جهان شده است؛ جایی که تفالههای انسانیت در زاغههای پرازدحام روی هم تلنبار شدهاند و باری طاقتفرسا بر
دوش سایرین قرار میدهند.
«مسائل شــهری بزرگ» آنقدری خوب فروش رفت که برای وایت از تعدادی نشریه و روزنامه سفارش کار
جور کند ،اما باید تا سال  ۱۸۹۹و آغاز جنگ بوئر صبر میکرد تا شانس بزرگ به او رو کند .اگرچه بریتانیا
در نهایت موفق شد ،پیروزی در برابر ساکنان هلندی آفریقای جنوبی بهشدت مسالهساز بود .برخی ناظران به
خاطر تاکتیکهای وحشیان ه زمین سوخته و نظام اردوگاههای کار اجباری که ارتش بریتانیا در تالش برای
شکستن دشمنشان از آن بهره برده بود ،به خشم آمده بودند .دیگران ،کمتر دغدغ ه درست و غلط کارهای ارتش
را داشتند و بیشتر نگران بودند که حتی با چنین تاکنیکهای شبههناکی و با وجود فرستادن بیش از  ۴۰۰هزار

