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نرما می خواهیم قدرت جی سی آی را نشان بدهیم. ما از 
گوناگونی ملّیّت ها، طوری تشکیل شده ایم که در هیچ 

جای دنیا یافت نمی شود. هرکدام از ما نه تنها زبان رسمی 
کشورش را صحبت می کند، بلکه به زبان های مادری، 

پدری، منطقه ای و طایفه ای هم سخن می گوید.

بیایید آن را نشان بدهیم!

خواهشمندیم داستان کوتاه ما را به بیشترین زبان های 
ممکن بازگو کنید. لطفاً این متن را به زبان یا گویش محلّی 

خود ترجمه کنید.

خواهشمند است ترجمۀ خود را به آدرس زیر ارسال کنید:



ما معتقدیم: 

- که ایمان به خدا به زندگی انسان ها معنی و هدف می دهد

- که برادری انسان ها مهم تر از حاکمیّت ملّیّت هاست

- که عدالت اقتصادی به بهترین شکل توّسط انسان های آزاد به 

وسیلۀ تشکیالت اقتصادی آزاد به دست خواهد آمد
- که دولت باید بنابر قانون باشد، نه بر اساس افرادش

- که گنج بزرگ زمین در شخصیّت انسان هاست و

- که خدمت به انسانیّت، بهترین کار در زندگی است



از این مسائل یک تعّهد اخالقی به وجود آمد.
هر کدام از شاهان عقاید خود را نوشت و با جمع 

آوری آن ها یک طریقت کلّی به وجود آمد:





در نهایت، آن ها نسبت به خودخواهان بزرگ برتری 
داشتند!

ِجی سی ها خوشحال تر شدند. آن ها حتّی عادل تر 
نیز شدند. آن ها کشورهایشان را رنگی تر کردند و 

در نهایت توانستند با یکدیگر بخندند.



و به خاطر اینکه مالقاتشان بسیار خوب بود، آن ها 
مالقات های بیشتری را برنامه ریزی کردند )حّداقل 

2 بار در سال(.
آن ها در کنگرۀ جهانی، در کنفرانس های منطقه 

ای، کشوری و حتّی محلّی مالقات کردند و توانستند 
برنامه هایی برای تبادالت مالی بریزند.



یک روز همۀ شاه ها دوباره با هم مالقات کردند. 
آن ها کّل شب و روز را جشن گرفتند و از همدیگر 

آموختند و حتّی بیشتر همدیگر را شناختند. آن ها حتّی 
به خودشان یک نام دادند. آن ها به احترام شاه جی 

سی.آی خود را ِجی سی ها نامیدند.



شاهان دیگر متوّجه شدند که چیزهای زیادی از شاه 
جی سی.آی آموختند. آن ها بسیار خوشحال تر بودند، 
چرا که شاه جی سی.آی هیچ چیز را فقط برای خود 
نگه نداشته بود. او پیشنهادهای بسیار خوب شاهان 

دیگر را با همه به اشتراک گذاشته بود. آن ها روز به 
روز دنیا را کمی بهتر کردند.



جی سی.آی به سرعت شروع 
کرد تا پیشنهادهای شاهان و ملکه 

ها را اجرا کند.
او به مردمش اجازه داد تا سفر 

کنند تا تجربیّات مشابه او را کسب 
کنند. آن ها باید کارهای خوب 

در دنیا انجام دهند و در عین حال 
شادی کنند. آن ها درهای خانه 

هایشان را باز گذاشتند تا دیگران 
بتوانند به دیدارشان بیایند. آن 

ها قوانین وضع کردند تا بازدید 
کنندگانشان هم بتوانند به آن ها 
پایبند باشند. این کارها بسیار 
جالب و سرگرم کننده بودند.



ناگهان شاه جی سی.آی کوچک سرش را بلند کرد و 
نمی توانست باور کند. در فاصله ای نه چندان دور او 

یک قصر می دید. آیا به خانه برگشته بود؟
او با شادی و بدون دردسر دور دنیا سفر کرده بود و 

بهترین توصیه ها را به دست آورده بود.



"به هر کجا که می روی، با تمام دلت برو. 
بدان که هیچ چیز از ما نمی آید و هر کاری 
که انجام دهی زمانی ارزش پیدا می کند که 

آن را از ته دلت و به صورت داوطلبانه انجام 
دهی."

شاه نارنجی به او گفت:



این زندگی در کنار یکدیگر را بسیار شادتر می کند، 
وقتی این تنها دوستان نیستند که اولویّت به دیگران 

دارند. قانون برابر برای همه. چه فکر خوبی. با 
داشتن این فکر خوب، شاه جی سی.آی به سفرش 

ادامه داد...



"یک انسان بزرگ تنها با یک دست رهبری 
می کند، بدون چشم داشت و تعّصبی. رهبری 
تنها زمانی قابل اعتماد است که قانون برابر 

برای همگان داشته باشد. روابط و دوستی 
تأثیری بر آن نداشته باشند، بلکه فقط قانون."

شاه آبی می دانست که:



شاه جی سی.آی با خود فکر کرد: "در تمام طول 
عمر، شخصیّت خود را پرورش دهم. فکر بسیار 
خوبی به نظر می رسد. این ما را از مشقّاتی که 

همشهریانمان با آن ها روبرو هستند، مّطلع نگه می 
دارد." و باز هم سفرش را ادامه داد...



"بزرگ ترین گنج یک انسان، تعلّقات ماّدی 
او نیست بلکه شخصیّت و هویّت او است. هر 

قدر شخصیّت را بیشتر پرورش دهی، بهتر 
می توانی به جامعه خدمت کنی."

ملکۀ بنفش به او گفت:



شاه جی سی.آی با خود فکر کرد: "چه فکر خوبی! 
این فکر کمک خوبی خواهد بود." با لبخندی بر 

چهره، شاه کوچک به راهش ادامه داد...



"در بازار قاّلب ماهیگیری بفروش، نه خود 
ماهی را. اگر مردم ماهیگیری را یاد بگیرند، 

خواهند آموخت که به خودشان کمک کنند. 
کمک به خود، وظیفۀ ما است. این آزادی 

است. مردمی که آزاد هستند، از عدالت 
حمایت می کنند."

شاه قرمز به او توصیه کرد:



شاه جی سی.آی با خود فکر کرد: "چه جالب! فقط 
شروع کردن، کلید تغییر مثبت است."

و او به سفرش ادامه داد...



"مردی که کوه را جا به جا کرد، همان مردی 
است که سنگ های کوچک را دانه به دانه 
حمل می کرد. حتّی اگر ما ابتدا قدم اّول را 

برداریم، حتّی سخت ترین کارها هم انجام پذیر 
می شوند. ما می توانیم به اهداف سازمان ملل 

دست بیابیم. صلح امکان پذیر است."

شاه سبز می دانست:



این پیشنهاد خوبی بود. با رسیدن بهار، شاه 
جی سی.آی به سفرش ادامه داد.



"یک انسان بزرگ هیچوقت نمی پرسد که 
کشورش چه کاری برایش می تواند انجام دهد، 

بلکه می بیند که خودش چه کاری برای کشورش 
می تواند انجام دهد. این دوستی واقعی است. این 

کار را انجام بده تا خوشحال شوی"

ملکۀ فیروزه ای رنگ گفت:



شاه کوچک با خود فکر کرد: "چطور است که من با 
شاهان دیگری که می خواهند زندگی ها را تغییر دهند 

صحبت کنم؟"
او در ادامه با قاطعیّت به خود گفت: "از یکدیگر یاد 

گرفتن کلید موفقیّت است."
در نتیجه او سفر طوالنی ای را در پیش گرفت تا 

شاهان دیگر را مالقات کند.



و او همچنین دوست داشت که بخندد. می خواست که 
در زندگی شادی کند، چیزهای بیشتری یاد بگیرد و 

شگفتی های دنیا را کشف کند!
ولی چگونه شاه کوچک می توانست این کار را به 

تنهایی انجام دهد؟

او فکر کرد و فکر کرد... و ناگهان فکری به ذهنش 
رسید.



تی به اطراف نگاه می کرد، هر آنچه که می دید 
خودخواهی بود. هیچکس به همشهریانش توّجهی 

نمی کرد. شاهان خاکستری کوچک همگی فقط به 
خودشان فکر می کردند، و شاه خاکستری بزرگ هم 
که از همه بدتر بود. با این وجود هیچکدام از شاهان 

خوشحال نبودند.

چه وضعیّت ناگواری!

شاه جی سی.آی کوچک می خواست که این وضعیّت 
را تغییر دهد. او می خواست کاری برای همشهریانش 

بکند: بیشتر برای کودکان، برای کسب و کار، برای 
تحصیالت، برای فقرا و برای همسایگان.



روزی و روزگاری شاه کوچکی زندگی می کرد.
اسم او ِجی سیتیزن اّول بود.

جی سی.آی همۀ روزها ناراحت بود.
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خواهشمندیم داستان کوتاه ما را به بیشترین زبان های ممکن بازگو 
کنید. لطفاً این متن را به زبان یا گویش محلّی خود ترجمه کنید.
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