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كان

ديســمبر مــن عــام  2015شــهرا حافــا
باألحــداث بالنســبة ألنغــوس دايتــون .فكانــت
هنــاك رحلتــه إىل ســتوكهومل لتلقــي جائــزة
نوبــل يف االقتصــاد مــن غوســتاف ملــك
الســويد .ثــم كانــت هنــاك دراســته الرائــدة اجلديــدة التــي ألفهــا
باالشــتراك مــع آن كيــس عــن الوفــاة يف منتصــف العمــر يف
الواليــات املتحــدة األمريكيــة والتــي لفتــت انتبــاه الــرأي العــام
إىل اجلــدال األوســع نطاقــا حــول عــدم املســاواة وثبــات األجــور.
ويف مقابلــة مــع دايتــون يف مكتبــه بجامعــة برينســتون،
يتذكــر قائــا وقــد كســت اللكنــة األمريكيــة لغتــه االســكتلندية
الرقيقــة «عندمــا تفــوز بجائــزة نوبــل ،جتــد اهتمامــا كبيــرا مــن
الصحافــة ،ومل أعتقــد وقتهــا أنــه مــن املمكــن حتقيــق إجنــاز أهــم
مــن ذلــك ،ولكــن دراســتنا أثــارت مزيــدا مــن االهتمــام بالفعــل
— كنــت أشــعر وكأن إعصــارا قــد ثــار ثــم بــدأ يف االنحســار
وتبعــه إعصــار آخــر أشــد ضــراوة».
ويف الدراســة ،توصــل دايتــون وآن كيــس ،وهــي اقتصاديــة
بــارزة وزميلــة بجماعــة برينســتون ،إىل اكتشــاف مدهــش :فبعــد
عقــود مــن التقــدم ،شــهدت معــدالت وفــاة األمريكييــن متوســطي
العمــر مــن ذوي البشــرة البيضــاء ثباتــا أو ارتفاعــا بعــد أواخــر
تســعينات القــرن املاضــي ،ويتمثــل الســبب األكبــر وراء ذلــك
يف االنتحــار وإدمــان املشــروبات الكحوليــة واملــواد اخملــدرة
مثــل مركبــات األفيــون .وعندمــا التقــى كيــس ودايتــون ،وهمــا
متزوجــان ،بالرئيــس األمريكــي بــاراك أوبامــا بالبيــت األبيــض
يف حفــل اســتقبال األمريكييــن الفائزيــن بجائــزة نوبــل،
قاطــع أوبامــا دايتــون الــذي كان يقــدم إليــه كيــس قائــا «أنــا
أعــرف مــن تكــون الدكتــورة كيــس ،وســوف أحتــدث معكمــا عــن
دراســتكما».
ويف الدراســة التــي حتمــل عنــوان «تزايــد معــدالت اإلصابــة
باألمــراض والوفــاة يف منتصــف العمــر بيــن األمريكييــن ذوي
البشــرة البيضــاء مــن أصــل غيــر إســباين يف القــرن احلــادي
والعشــرين» (Rising Morbidity and Mortality in Midlife among
White Non-Hispanic Americans in the 21st Century)،
يتنــاول املؤلفــان وبــاء إدمــان املــواد األفيونيــة ،مشــيرين إىل أنــه
تعــدى جمــرد كونــه أزمــة صحــة عامــة — وأصبح أزمة اقتصادية
أيضــا .يقــول دايتــون «حتــى وإن تعافيــت مــن اإلدمــان ،فــإن ذلــك
ال يحــل املشــكلة نظــرا لوجــود مشــكلة أكثــر عمقــا — فبالنســبة
للمواطنيــن الذيــن ال يحملــون مؤهــات دراســية بخــاف الشــهادة
الثانوية ،أخذت األجور احلقيقية يف التراجع على مدار اخلمسين
عامــا املاضيــة».
وقــد كانــت اجلائــزة والدراســة تتويجــا حليــاة أكاديميــة ثريــة
حفلــت ببحــوث مهمــة ومتنوعــة — شــملت جمــاالت مثــل الصحــة
العامــة والفقــر واالســتهالك واالدخــار وغيرهــا كثيــر.
ويقــول أوريل آشــنفلتر ،أســتاذ االقتصــاد بجامعــة
برينســتون« ،لقــد اســتغل دايتــون مهاراتــه املتميــزة يف جمــال
القيــاس الكمــي ملناقشــة جمموعــة واســعة مــن املوضوعــات
يف االقتصــاد والعلــوم األخــرى .ومــا يبديــه دايتــون مــن اتــزان
يف اســتخدام األدلــة والشــواهد واهتمــام بالبيانــات يعــد أكثــر
أهميــة حاليــا مــن أي وقــت مضــى ،نظــرا ألن اآلراء احلماســية
التــي ال تســتند إىل أي شــواهد أصبحــت حاليــا قــوة سياســية
كبيــرة ومتناميــة».
وتبــدأ قصــة دايتــون يف عــامل خمتلــف تمامــا .فقــد نشــأ
يف إدنبــرة يف خمســينات القــرن املاضــي ،وكانــت علــى

حــد تعبيــره «مكانــا قاســيا للغايــة وقتهــا» .وكان دايتــون
يف صغــره يهــرب مــن واقعــه إىل كتبــه عــن الهنــد وغيرهــا
مــن األماكــن البعيــدة .وكان يحــب كذلــك األماكــن الفتوحــة،
فكثيــرا مــا كان يقضــي فتــرة بعــد الظهيــرة يف اللعــب يف
حديقــة ذا ميــدوز ( ،(The Meadowsوهــي عبــارة عــن فضــاء
واســع مفتــوح كان قــد بــدأ وقتهــا يف التحــول جمــددا إىل
منطقــة حدائــق بعــد أن كان قــد تــم تقســيمه إىل أراض زراعيــة
تــم توزيعهــا علــى املواطنيــن لتشــجيعهم علــى «الزراعــة مــن
أجــل النصــر» خــال احلــرب العامليــة الثانيــة التــي انتهــت قبــل
أيــام قليلــة مــن والدة دايتــون.
ويف عمــر التاســعة ،انتقــل دايتــون مــع عائلتــه إىل قريــة
صغيــرة قــرب احلــدود بيــن اســكتلندا وبريطانيــا حيــث أثــار
انتبــاه معلميــه يف املدرســة .وكان ذلــك بمثابــة دافــع كبيــر
ألبويــه ،ال ســيما والــده الــذي مل يســمح لــه بدخــول املدرســة
الثانويــة ولكنــه اســتكمل دراســته الحقــا يف الفصــول الدراســية

مل تكن مسيرته املهنية يف بدايتها
عبارة عن جمموعة من النجاحات
املستمرة ،بل كان يشعر أحيانا بأنه
ال يحرز أي تقدم يذكر مما أصابه
باإلحباط.
الليليــة وأصبــح مهندســا وشــجع ابنــه علــى الدراســة بــكل
حمــاس وشــغف .وقــد حقــق دايتــون حلــم والــده الصعــب عندمــا
فــاز الحقــا بمنحــة إىل مدرســة فيتيــس العريقــة — يف عمــر
الثالثــة عشــر عامــا كأحــد الصبييــن اللذيــن تــم قبولهمــا مــن
املناطــق املعــوزة يف ذلــك العــام.
ويف مدرســة فيتيس ،كان الطالب يتعلمون بشــكل مســتقل،
وهــو نهــج أفــاد دايتــون كثيــرا .فقــد أصبــح التعلــم بمثابــة هواية.
وعلــى غــرار الصبيــة اآلخريــن ،التحــق دايتــون بفريــق البحريــة
امللكيــة يف مدرســته ،وكان يقضــي فتــرات الصيــف يف البحــر،
وســافر إىل اخلــارج للمــرة األوىل — إىل مدينــة بريتــاين يف
فرنســا حيــث كان «الطــاب جميعهــم ينزلــون إىل الشــواطئ
ويشــترون النبيــذ األحمــر الرخيــص».
وبعدمــا أتــم دايتــون تعليمــه الثانــوي ،التحــق بجامعــة
كامبريــدج لدراســة الرياضيــات ولكنــه فقــد اهتمامــه بهــا
ســريعا نظــرا ألنهــا كانــت «تــدرس بطريقــة ســيئة للغايــة»
يف ذلــك احليــن .وبــدأ يبحــث عــن جمــال آخــر ،وتــم توجيهــه
إىل دراســة االقتصــاد ومل تكــن لديــه أي فكــرة عــن ماهيــة
«االقتصــاد».
وازداد اهتمــام دايتــون بهــذا اجملــال بمــرور الوقــت .وقضــى
إحــدى اإلجــازات الصيفيــة يف قــراءة كتــب عــن االقتصــاد
وكان يعمــل حينهــا يف بيــع املالبــس علــى متــن ســفينتي
امللكــة إليزابيــث وامللكــة مــاري اللتيــن كانتــا تعبــران احمليــط
األطلنطــي .وكان يغــادر الســفينة كل أســبوعين يف مينــاء بييــر
 92يف نيويــورك ،وكانــت املنطقــة «مزعجــة للغايــة وزاخــرة
باملطاعــم الرديئــة» ،وكان يبتعــد عــن الضفــة تدريجيــا
الستكشــاف باقــي أنحــاء مانهاتــن.
ولــدى عــودة الطــاب إىل كامبريــدج ،كانــت تلــك اللمحــات
مــن الواقــع الصعــب للحيــاة حتتــل اجلانــب األكبــر مــن
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مناقشــاتهم .ويقــول دايتــون «كنــا جميعــا نقــرأ الصحــف
اليســارية ونعمــل مــن أجــل الثــورة — أيــا مــا كان يعنيــه ذلــك
— ولكــن ذلــك كان يعنــي يف معظــم الوقــت اجللــوس واحتســاء
اخلمــر ولعــب الكوتشــينة».
وبعــد تخــرج دايتــون يف عــام  1967وعملــه لفتــرة قصيــرة
يف بنــك إجنلتــرا املركــزي ،عــاد إىل كامبريــدج لدراســة
الدكتــوراه والعمــل كباحــث مســاعد — ولكــي يكــون مــع زوجتــه
األوىل مــاري آن بيرنســايد .وانتقــا الحقــا إىل قريــة قريبــة
وأجنبــا طفليــن ،همــا ريبيــكا وآدم.
وأثنــاء عملــه ،وجــد دايتــون يف ريتشــارد ســتون ،الــذي
فــاز بجائــزة نوبــل الحقــا ،مرشــدا ،وعمــل كالهمــا معــا علــى
حتليــل االدخــار والطلــب — وهمــا أساســان مــن أساســيات
االقتصــاد .وقــد توصــل دايتــون مبكــرا إىل فكــرة مهمــة عندمــا
اســتغل تــردده يف شــراء قهــوة يف بريطانيــا يف ســبعينات
القــرن املاضــي التــي شــهدت ارتفاعــا يف معــدالت التضخــم
كدليــل علــى أن التضخــم غيــر املتوقــع مــن شــأنه ،علــى عكــس
الفكــرة التقليديــة الشــائعة ،املســاعدة علــى زيــادة املدخــرات
— وليــس تراجعهــا .وقــد اســتغرب املشــككون عندمــا أعلنــت
احلكومــة ارتفاعــا يف مدخــرات قطــاع األســر ،علــى نحــو مــا
توقعتــه نظريــة دايتــون.
وقــد خلــف دايتــون انطباعــا قويــا يف األذهــان ،ولكــن
مســيرته األكاديميــة املبكــرة مل تكــن سلســلة مــن النجاحــات
املســتمرة ،بــل كان يشــعر أحيانــا بأنــه ال يحــرز أي تقــدم يذكــر
ممــا أصابــه باإلحبــاط .ومل يقتصــر األمــر عليــه .فدايتــون
وزميلــه يف لعبــة التنــس ،ميرفــن كينــغ الــذي تقلــد فيمــا بعــد
منصــب حمافــظ بنــك إجنلتــرا املركــزي ،اشــتركا يف شــعورهما
املتبــادل واملبكــر باإلحبــاط بســبب عــدم حصولهمــا علــى
درجــة األســتاذية .ومل يكــن أي منهمــا قــد بلــغ عامــه الثالثيــن.
ولكــن ذلــك تغيــر يف عــام  1975عندمــا أصبــح دايتــون
أســتاذا لالقتصــاد القياســي يف جامعــة بريســتول .وقبــل ذلــك
بأشــهر قليلــة ،توفــت مــاري آن ،وســعى دايتــون إىل االنتقــال
إىل مــكان جديــد ألســباب شــخصية ومهنيــة.

ويف جامعــة بريســتول ،وضــع دايتــون «نمــوذج الطلــب
األقــرب للمثاليــة» بالتعــاون مــع جــون ميلبــاور الــذي كان
يعمــل يف كليــة بيركبيــك بلنــدن آنــذاك .والنمــوذج ،كمــا يوحــي
اســمه ،ال يدعــي الكمــال — إنمــا هــو أقــرب للمثاليــة — ولكنــه
يعطــي صــورة أكثــر شــموال وواقعيــة لســلوك املســتهلكين
مقارنــة باحملــاوالت الســابقة .ومــن املزايــا األخــرى للنمــوذج
أنــه يمكنــه التنبــؤ بدقــة أكبــر بتأثيــر السياســات ،مثــل التغيــرات
الضريبيــة ،علــى خمتلــف جمموعــات الدخــل واجملموعــات
الديمغرافيــة .وقــد أشــارت جلنــة نوبــل فيمــا بعــد إىل أن
النمــوذج «ال يــزال ،حتــى بعــد مــرور  35عامــا ،إحــدى الركائــز
التــي يُســتند إليهــا يف تقديــر الطلــب يف خمتلــف أنحــاء العــامل،
ســواء كان هــذا التقديــر يقــوم علــى بيانــات إجماليــة أم فرديــة
أم أســرية».
وقــد حصــل دايتــون علــى إجــازة تفــرغ لقضــاء الســنة
األكاديميــة  1980-1979يف جامعــة برينســتون — وكان
ذلــك تمهيــدا النتقالــه بصفــة دائمــة يف عــام  — 1983وأعجــب
كثيــرا بمواردهــا ومســتواها الفكــري .وكانــت املشــكلة الوحيــدة
يف إجــازة التفــرغ أن جامعــة برينســتون «مل تدفــع ســوى راتــب
تســعة أشــهر ،وكان علــي أن أجــد عمــا يف فتــرة الصيــف».
وقــد وجــد بالفعــل وظيفــة يف البنــك الــدويل ،حيــث أجــرى بحثــا
جديــدا بعنــوان «دراســة قيــاس املســتويات املعيشــية» كان
الهــدف منــه فهــم تأثيــر السياســات علــى احليــاة االجتماعيــة يف
االقتصــادات الناميــة .وكان لدايتــون دور حمــوري يف تطــور
هــذه الدراســة ،ال ســيما وضــع مســوح قطــاع األســر.
ومــع تقــدم املســيرة املهنيــة لدايتــون ،أصبحــت مســوح
قطــاع األســر مــن أهــم إســهاماته .وقــد اســتحدث أســاليب
الســتخدام وتفســير هــذه املســوح لوصــف الواقــع العملــي بمزيــد
مــن الدقــة مــن خــال دراســة االســتهالك وحتليــل جمموعــات
الســكان الذيــن ولــدوا يف نفــس الفتــرات وتقديــر األســعار
الســوقية احملليــة .وأجــرى دايتــون جــزءا كبيــرا مــن عملــه يف
الهنــد مســتحضرا ولعــه الشــديد بهــذا البلــد يف مرحلــة الطفولــة.
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يف دراســة «تزايــد معــدالت اإلصابــة باألمــراض والوفــاة يف منتصــف
العمــر بيــن األمريكييــن ذوي البشــرة البيضــاء مــن أصــل غيــر إســباين يف
القــرن احلــادي والعشــرين» الصــادرة عــام  ،2015يتنــاول املؤلفــان آن
كيــس وأنغــوس دايتــون أفــكارا مهمــة عــن وبــاء إدمــان املــواد األفيونيــة
الــذي يقــارن تأثيــره بأزمــة اإليــدز.
وقــد توصــا إىل أن معــدالت وفــاة الرجــال والنســاء مــن ذوي
البشــرة البيضــاء مــن أصــل غيــر إســباين يف املرحلــة العمريــة مــن 45
إىل  54عامــا ارتفعــت بمقــدار  %0.5ســنويا خــال الفتــرة مــن 1999
إىل  2013بعــد تراجعهــا خــال العقديــن املاضييــن .وتعــد اخملــدرات
واملشــروبات الكحوليــة واالنتحــار مــن أهــم أســباب ارتفــاع معــدالت
الوفــاة التــي كانــت أكثــر تركــزا بيــن املواطنيــن غيــر احلاصليــن علــى
تعليــم عــال .كذلــك ارتفعــت معــدالت اإلصابــة باألمــراض ،مــع زيــادة
كبيــرة يف التقاريــر التــي تتنــاول ضعــف الصحــة اجلســدية والعقليــة.
وعلــى العكــس ،اســتمر تراجــع معــدالت الوفــاة بيــن اجملموعــات
الديمغرافيــة األمريكيــة األخــرى ويف االقتصــادات املتقدمــة األخــرى.

مــا األســباب وراء هــذه االجتاهــات املقلقــة وفقــا لدراســة كيــس
ودايتــون؟ يف أواخــر تســعينات القــرن املاضــي ،ازداد انتشــار املســكنات
التــي تصــرف بوصفــات طبيــة ،واملعروفــة باملركبــات األفيونيــة – وهــي
مــواد أفيونيــة اصطناعيــة ،وهــي نفــس الفتــرة تقريبــا التــي شــهدت
ارتفــاع معــدالت الوفــاة واإلصابــة باألمــراض .وقــد يكــون النعــدام األمن
االقتصــادي دورا أيضــا ،نظــرا ألن املواطنيــن يف منتصــف العمــر مــن
ذوي البشــرة البيضــاء األكثــر فقــرا كانــوا أكثــر تأثــرا بتراجــع نمــو متوســط
األجــور األمريكيــة والتحــول مــن نظــام التقاعــد ذي املزايــا احملــددة إىل
نظــام التقاعــد ذي االشــتراكات احملــددة الــذي ينقــل اخملاطــر املاليــة
إىل املوظــف .ويحــذر كل مــن كيــس ودايتــون مــن أن عــدم القــدرة علــى
الســيطرة علــى هــذا الوبــاء يمكــن أن ينتــج عنــه «جيــل ضائــع».
ووفقــا لدراســتهما الالحقــة عــن املوضــوع نفســه والتــي صــدرت
عــام  2017بعنــوان «معــدالت الوفــاة واإلصابــة باألمــراض يف القــرن
احلــادي والعشــرين» (“ ،)”Mortality and Morbidity in the 21st Centuryاســتمر هــذا
االجتــاه يف عــام .2015
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وخــال اجلــزء األكبــر مــن ثمانينــات وتســعينات القــرن
املاضــي ،توصــل دايتــون إىل مزيــد مــن االكتشــافات الرائــدة يف
دراســة االســتهالك ،حيــث اكتشــف ضــرورة الربــط بيــن الســلوك
الفــردي واملؤشــرات اإلجماليــة .كذلــك حلــل تغيــرات االســتهالك
بمــرور الوقــت ،ووضــع مفارقــة دايتــون التــي تشــير إىل أن
فرضيــة الدخــل الدائــم يف صيغــة الوكيــل املمثــل املعتــاد والتــي
تقــوم علــى مفهــوم الوحــدة االقتصاديــة املمثلــة غيــر متســقة
ذاتيــا نظــرا ألن ســلوك سالســل متوســط الدخــل الزمنيــة يعنــي
ضمنــا أن التغيــرات املؤقتــة يف الدخــل تــؤدي إىل تغيــرات
كبيــرة يف االســتهالك ،وليــس إىل تغيــرات صغيــرة.
وخــال هــذه الفتــرة ،ازداد اهتمــام دايتــون باقتصاديــات
التنميــة .فتنــاول علــى ســبيل املثــال مــا يطلــق عليــه اســم
«مصيــدة الفقــر» .واعتــرض علــى الــرأي الشــائع بــأن ســوء
التغذيــة يمنــع النــاس مــن حتقيــق دخــل كاف للهــروب مــن
الفقــر .واســتنادا إىل بحــوث تــم إجراؤهــا يف الهنــد ،أثبــت
دايتــون وشــانكار ســوبرامنيان مــن جامعــة كورنــل أن التغذيــة
الكافيــة ال تكلــف ســوى  %5مــن األجــر اليومــي .وتوصــا إىل أن
ســوء التغذيــة نتيجــة للفقــر وليــس ســببا لــه.
ويف كتــاب «الهــروب الكبيــر :الصحــة والثــروة وأســباب عــدم
املساواة» (The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins
) of Inequalityاملنشــور يف عــام  ،2013يشــير دايتــون إىل أن
املســاعدات األجنبيــة يمكــن أن تتســبب يف أضــرار نظــرا ألنهــا
جتعــل حكومــات البلــدان املتلقيــة موضــع مســاءلة أمــام البلــدان
املانحــة األجنبيــة وليــس أمــام شــعوبها .ويــؤدي ذلــك إىل
اإلخــال بالعقــد االجتماعــي بيــن احلكومــة ومواطنيهــا ،ممــا
يحــد مــن احلافــز علــى تعزيــز املؤسســات وتنفيــذ اإلصالحــات
األخــرى الالزمــة لتحقيــق التنميــة املســتدامة .ويقــول دايتــون
«إن احلجــة القائلــة بأنــه يتحتــم علينــا القيــام بأمــر مــا ألن
هــؤالء النــاس فقــراء للغايــة تبــدو حجــة قويــة جــدا ،حتــى وإن مل
تكــن كذلــك .فالشــيء الوحيــد الــذي ال تــود القيــام بــه هــو إحلــاق
الضــرر بهــم ،ولكــن ذلــك حتديــدا هــو مــا يحــدث اآلن».
وتبــدو هــذه احلجــج جدليــة للغايــة .فقــد كتــب دانكــن غريــن
مــن أوكســفام بريطانيــا علــى مدونــة املنظمــة التــي تعمــل
يف جمــال مكافحــة الفقــر «لدينــا العديــد مــن املزايــا القويــة
وامللموســة يف صــورة ممرضيــن ومدرســين ولقاحــات وحــاالت
وفــاة أمكــن جتنبهــا وغيرهــا يف مواجهــة ادعــاء مبهــم بحــدوث
أضــرار مؤسســية طويلــة األجــل ال يســتند إىل أدلــة قويــة.
ويــرى آخــرون أن املشــكلة األساســية تكمــن يف كيفيــة تقديــم
املســاعدات األجنبيــة .ويســتمر اجلــدال.
وتســتمر أيضــا املناقشــات حــول األطروحــة األساســية
للكتــاب — وهــي أن الســبعين عامــا املاضيــة شــهدت تراجعــا
ملحوظــا يف معــدالت الفقــر وحتســنا كبيــرا يف مســتويات
الصحــة حــول العــامل .وكتــب يقــول دايتــون «لــوال العوملــة ملــا
كان مــن املمكــن أن تتحقــق هــذه اإلجنــازات» .ويرفــض دايتــون
فكــرة أن العوملــة هــي املشــكلة ،مؤكــدا علــى أن املذنــب احلقيقي
هــو «الفائــزون الذيــن يســحبون الســلم وراءهــم» — وتنتــج
عــن ذلــك سياســات عامــة ضعيفــة تــؤدي إىل ســعي الشــركات
للكســب الريعــي وعــدم كفايــة خدمــات الرعايــة الصحيــة وثبــات
األجــور .وتــرد خمتلــف جوانــب هــذه األطروحــة يف دراســة

كيــس ودايتــون الصــادرة عــام  2017بعنــوان «معــدالت الوفــاة
واإلصابــة باألمــراض يف القــرن احلــادي والعشــرين».
وقــد التقــى دايتــون وكيــس يف جامعــة برينســتون ،وتزوجــا
عــام  1997ويعمــان اليــوم يف مكتبيــن متجاوريــن .ويعتــرف
دايتــون بــأن زواج الزمــاء لــه مزايــا عديــدة ويجلــب شــعورا
كبيــرا بالســعادة ،ولكنــه ينطــوي أيضــا علــى مفاضــات مل يجدا
لهــا حــا إىل اآلن« .يطلــب النــاس منــا أن نتحــدث يف كل مــكان
طــوال الوقــت ،وإذا حتدثــت أنــا وقامــت آن بالتدريــس ،ســيكون
مــن الصعــب علينــا للغايــة أن جنــد وقتــا للقيــام بعملنــا» .ويف
أوقــات فراغهــم القليلــة ،يحــب االثنــان ممارســة صيــد الســمك
بذبابــة الصيــد الصناعيــة والطهــي والســفر.
ويف ديســمبر  ،2016بعــد عــام واحــد علــى مضــي األيــام
احلافلــة التــي شــهدت فــوز دايتــون بجائــزة نوبــل وصــدور
دراســة معــدالت الوفــاة ،اســتقل دايتــون تاكســي لنــدن األســود
بصحبــة كيــس وولــده آدم وطلــب مــن الســائق أن يقلهــم إىل
قصــر باكينغهــام .وســألهم ســائق التاكســي قائــا «ملــا أنتــم
هنــا؟» غيــر متأكــد ممــا إذا كانــوا ســائحين أم ضيــوف ملكييــن.
أجــاب ولــده مازحــا «لقــد اختــرع أبــي نوعــا جديــدا مــن حامــات
ورق املرحــاض ،وأعجبــت امللكــة بــه كثيــرا» .وبمجــرد دخولهــم
إىل القصــر ،منــح األميــر ويليــام ،دوق كامبريــدج ،لقــب فــارس
إىل دايتــون.
ويقــول األســتاذ ســير أنغــوس دايتــون «إنــه لتكريــم كبيــر
للعلمــاء وأمــر أكثــر متعــة مــن امتطــاء جــواد وارتــداء درع
واإلمســاك برمــح والســير إىل قاعــة املعركــة مــن أجــل نصــرة
امللكــة».

االقتصادي أنغوس
دايتون يرى أن
املساعدات األجنبية
يمكن أن تكون لها
أضرارها.

بيتر ووكر هو مسؤول تواصل أقدم يف إدارة التواصل
بصندوق النقد الدويل.
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