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١ فصل

ماجرا شروع

سرزمین در شده، پاک تقویم�ها حافظۀ از کل به سال�هاست که قدیم بسیار بسیار زمان�های در
آن از نشان و نام زمین کرۀ روی بر است بعید امروزه که ١ غربستان اسم به دور بسیار بسیار

�کرد. م ومت ح �تر معمول مردم بر ممول٢ نام به معمول کامال پادشاه باشد �مانده باق
داشته است ن مم پادشاه ی که خصوصیت و صفت ده�ها میان از که �کنید م تعجب حتماً

�کنم؟! م بسنده معمول صفت به فقط من چرا باشد
که: کنید بیان نحو این به را اعتراضتان حت یا تعجب این �توانید م شما

یا ظالم صفت ی الاقل که است این متعهد راوی یا مورخ یا نویسنده ی از توقع حداقل
روشن موجود این با لیفش ت اول همان از خواننده تا ذارد ب پادشاه اسم کنار شده که هم عادل
کمترین این که نویسنده�ای باشد. داشته دوست را او یا باشد متنفر او از باید که بفهمد و شود

الی… درد به �کند م دریغ او از هم را خواننده حق به مطالبات
بفرمائید! اجازه

ونت س محل بعد و بدهد ارائه دارد، مورد این در توضیح اگر هم نویسنده که بفرمائید اجازه
کنیم. معین را او موقت یا دائم

که: باشد این نویسنده پاسخ شاید
معمول غیر برخورد ول �اند معمول ذاتاً و اصوال پادشاهان همه که ویم ب دارم اصرار من «اتفاقاً

سر را معمول بالهای و نند ب بودن معمول غیر احساس تدریج به که �شود م سبب آن�ها با مردم
بیاورند.» مردم

که: باشد این نویسنده توجیه یا توضیح هم شاید
افسانه�سرای قصد که ما مخصوصافسانه�هاستو ظالم، مطلقاً یا عادل مطلقاً تقسیم�بندی «این

تدریج به غربستان کلمۀ و شده گرفته قدیم غربستان همان از قبرستان، متداول نام که گفته�اند لغت اهل از ١برخ

را قبیل این از مطالب و ندارد موافقت تحلیل�های چنین با اصوال نویسنده داده، ل ش تغییر استعمال کثرت اثر بر و
. تاریخ و مستند و علم مسألۀ تا �داند م شخص برداشت بیشتر

اساس، و �پایه ب مالک�های و باشد گمان و حدس قضاوت، مبنای اگر �افزاید: م عرایضخودش تأیید در نویسنده
مراتب به نقل و حمل حت یا استعمال ام هن نقطه ی افتادن احتمال و دارد غربستان با بیشتری شباهت که عربستان
است آن از کوتاهتر مراتب به کلمه دو این عمر که این بر مضاف است. قبرستان مورد در مشابه اتفاقات وقوع از بیشتر
در آن، یا این اثبات و نف اصوال که �شود نم بحث این وارد نویسنده تازه و برسانند زمان آن به را خودشان بتوانند که

�کند!؟ م درمان کس چه از را دردی چه نهایت
٢Mamule

١
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باشیم» داشته مسائل به نسبت واقع�بینانه�تری اه ن باید نداریم،
عموم که «گیرم باشد: داشته را قاعده�ای چنین زدن هم به قصد بنیان از استدالل، این با یا و
و جالد و مستبد و ظالم یا نبوده�اند. خارج وضع دو از شنیده�ایم، و دیده کنون تا که پادشاهان

زمین. روی فرشتۀ و نازنین و مهربان و خوب و عادل یا ر، دی فحش دهها و قاتل
اساس تفاوت و نیست راری ت پادشاهمان که ما جمال به گـُل باز هم صورت این در خب.

دارد.» متداول پادشاهان با
شما ول شد، طوالن حد از بیش حاشیه این و افتادیم دور مطلب اصل از که است درست

آخر. صلح از به اول جن حساب به ذارید ب
که ، جن مسأله طرح چرا اصال که: ندهد نقط مال گیر هم جمله همین به نویسنده باز اگر

دارد؟ ال اش چه آخر صلح و اول صلح ر م آخر؟! یا باشد اول بخواهد
الم. ال یجر الم ال �گویند: م آن به که �شویم م ل مش همان گرفتار داریم ار ان

هم از �تر ادب تعبیر به یا �دهد م جِر را اصل کالم رشتۀ حاشیه�ای حرف�های این باالخره یعن
�گسلد؟ م

طور به هم مردم �کرد. م ومت ح �تر معمول مردم بر معمول پادشاه که �کردم م عرض
بودند. راض خودشان زندگ وضع از تقریباً و �گذراندند م را روزگاراشان عادی

تقریباً؟ چرا
هم مشقت و عسرت و سخت در ول نداشتند �دغدغه�ای بـ و مطلوب بسیار زندگ ه این برای

بود. پادشاهشان بودن معمول هم دلیلش و �بردند نم سر به
هم طرف آن از و نداشت مردم حقوق به تجاوز و کردن ستم و ظلم به اصراری خودش که آدم
داشته روزشان و حال و زندگ گذران به نسبت دغدغه�ای و بخورد را مردم غصۀ که نبود این�طور

باشد.
بقیۀ مثل که گذاشت قوانین یا کرد وضع ام اح حیاتش، روزهای آخرین در پادشاه این
را مردم نفرین و دعا �توانست م مرگش از پس که قوانین بود. بد و خوب از مخلوط کارهایش،

کند. روحش نثار همزمان
گذاشتن و مختلف قسمت�های به غربستان پارچه ی و وسیع تِ ممل تقسیم ام، اح آن از ی

بود. آن�ها از کدام هر بر ایالت نام
آن�ها کنترل هم و مردم همه به رسیدگ هم که بود این تصمیم این اتخاذ برای پادشاه استدالل
قسمت�های به پهناور کشور این اگر ول است. دشواری کار غربستان پهناور کشور سراسر در
به ت ممل اداره باشند، داشته پادشاه سوی از منسوب حاکم ی کدام هر و شود تقسیم مختلف

�شود. م �تر عمل و آسان�تر مراتب
بروز باشد، داشته کشور تقسیم�بندی یعن پادشاه طرح این بود ن مم که ضعف نقطه تنها
بود کرده هم را ل مش این ر ف پیشاپیش پادشاه که بود مختلف ایالت�های میان منازعه و اختالف

بود. داده ارائه هم را آن حل راه و
میانشان اه هیچ که شود گذاشته ایاالتمتفقه نام ایالت�ها مجموعۀ بر که بود این پادشاه دستور
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نیاید. پدید اختالف و تفرقه

وصیت�نامه در پادشاه بود. وصیت�نامه در ایشان مؤکد و صریح توصیۀ تدبیر، این از مهم�تر و
هم با ان �االم حت که: بود کرده توصیه مختلف ایاالت مردم به تمام�تر چه هر صراحت با خود

نید. ن دعوا

را قدرت و بنشینند سلطنت تخت بر پسرانش او، مرگ از پس که بود این معمول ر دی م ح
سپردن �کنند؛ م پادشاهان عموم که زشت کار همان کنند.�� ومت ح مردم بر و یرند ب دست در
یا لیاقت مردم. رضایت گرفتن نظر در بدون فرزندان، یا فرزند دست به مردم، سرنوشت و زندگ

شاهزادگان. �لیاقت ب

بسیار فرزند ت پادشاه ی برای روش چنین اتخاذ که کرد توجه باید هم ته ن این به البته
همه که �خواهد م و دارد متعدد پسران که پادشاه آن بیچاره ول شاست، راه و مناسب و آسان

دارد. ه ن راض خود از را آن�ها

ی سپردن که �فهمد م پادشاه ی خن به حت آدم هر رضایت، بحث از گذشته اصال و
مواجهه ام هن ندارد. ری دی حاصل مرج، و هرج و مرافعه و دعوا جز نفر، چند بدست ت ممل
را حل راه سه دو این از ی خودش، شخصیت و روحیه با متناسب پادشاه هر معضل، این با

�کند: م انتخاب

و �سپارد م فرزندان از ی دست به را ه ت هر و �کند م تقسیم قسمت چند به را ت ممل . ی
ری دی زمین داخل را پایشان و باشند قانع خود سهم به کدام هر که �کند م وصیت هم همه�شان به

ذارند. ن

�اندازد. م راه – بهتر دور�تر چه هر و – ر دی ممال با جن دو ی اجل، رسیدن از قبل دو.
کشته برای را مازاد فرزندان و �دارد م ه ن خود پیش را عالقه�تر مورد فرزند یا منتخب جانشین

�کند. م جن راه شدن

تجلیل که شدند، کشته سالمت به مازاد فرزندان و شد محقق نظر مورد �های پیش�بین اگر
تاریخ در قهرمانان آن نام و �گیرد م ل ش وه باش جنازه تشییع و �آید م عمل به آنان از مفصل

�کند. م جلوس سلطنت تخت بر خر سر و دردسر بدون هم منتخب فرزند و… �شود م ثبت

ببینند وقت برگشتند، وطن به سالم مازاد، فرزندان و نشد محقق نظر مورد �های پیش�بین اگر و
دماغ با چه اگر – گرفته بدست را قدرت و نشسته تخت بر برادرشان و گذشته کار از کار که

�کنند. نم درگیر گاو شاخ با را خودشان و �نشینند م گوشه ی – آویزان لوچۀ و لب و سوخته

دندۀ که درافتادند پدر جانشین با و افراشتند مخالفت علم و ننشستند گوشه ی هم اگر و
پادشاه دارد. ه ن م مح و سفت را تختش و تاج و کند سرکوب را مخالفین نرم، جوان پادشاه
قبر، داخل از نه و داده فروش از پس خدمات تضمین تخت، و تاج تحویل ام هن نه بیچاره، فقید

مانده. باق برایش پشتیبان حمایت ان ام

راه و �اندازد نم زحمت به شدن کشته برای را مازاد فرزندان موت، به مشرف پادشاه سه.
زیر را سرشان الحیل لطایف به اطراف، یا ت ممل داخل همان در�� �کند. نم دراز و دور سفرهای
فرزندان سر منتخب، جانشین اگر یا �سازد. م هموار منتخب جانشین برای را مسیر و �کند م آب
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استعالج یا تشویق مرخص ی که �کند نم مجازات و تنبیه را او تنها نه کرد، آب زیر را مازاد
بیاید. کنار برادران یا برادر فقدان از ناش روح تألمات با تا �دهد م او به هم

معلوم دقیقاً و �کند. نم عمل نسخه سه این از دام هیچ به ممول، یعن ما نظر مورد پادشاه اما
چرا. نیست

برای متقّن اسناد نتوانسته�اند دام هیچ ول زده�اند زیادی حرفهای زمینه این در مورخین البته
تحلیل�هایشان و نظریات مورد در انصافا هم خودشان ه این بر مضاف کنند. ارائه ادعا�هایشان

نداشته�اند. قطعیت ادعای
عده�ای نداشته. مرافعه و دعوا و جدال و جن حوصله و حال اصوال پادشاه که گفته�اند عده�ای
پسر ی داشتن ه ن یعن شده. گانه سه نسخه�های به ردن ن عمل باعث فرزند کثرت که گفته�اند

بوده. دشوار پادشاه برای ر دی پسر «دوجین» ی کشتن و
در ومت ح شیوۀ از و بوده مطالعه اهل بیش و کم که دلیل این به پادشاه گفته�اند: عده�ای

و…. رده ن عمل کهن نسخه�های به داشته، اطالع ر دی ممال
نیست تردید شیوه این بودن غلط در باشد، درست تحلیل�ها و نظر�ها این همه که فرض به
افراد از مختلف تحلیل�های ارائه به کند شروع واقعه، اصل بیان و خبر اعالم از قبل نویسنده، که

متفاوت.
واقعه پیرامون تحلیل�های و نظر�ها داستان، اصل کردن بازگو و واقعه روایت پیشاز اگر نویسنده
شده حرفه�ای و ادب تخلف ب مرت ه آن از قبل است، کرده عمل منطق و عقل خالف کند، ارائه را

باشد.
گفتیم. را �اش منف وجه و بیانشکردیم نیمه و نصفه قبال که پادشاه م ح همان به�� برگردیم پس

یرند. ب عهده به را ت ممل امور اداره فرزندانش مرگش از پس که بود این پادشاه م ح
؟ ترتیب چه با ؟ اساس چه بر ونه؟ چ اما

�توانند م ونه چ برادر پنج و بیست سپرد، �شود نم برادر دو به همزمان را ت ممل اداره وقت
کنند؟ مشارکت هم با

عبارت به یا �کند، م جدا ر دی پادشاهان از را پادشاه راه که است مقاطع آن از ی اینجا
بود این پادشاه دیدگاه �دهد. م نشان را او بودن معمول یا متوسط یا مخلوط یا پادشاه مثبت وجه

که:
مشارکت خود امور اداره و سرنوشت تعیین در باید باشند. داشته انتخاب حق باید مردم

کنند.

- �شمارند م شایسته یا دارند دوست�تر که را کس هر که است مردم مسلم و طبیع حق این
کنند. انتخاب - پادشاه فرزندان میان از

محروم انتخاب گونه هر از پادشاه، توسط وصیت یا م ح این صدور یعن زمان، آن تا که مردم
وب پای و رقص به خود دل�های درون در نداشتند، تحمیل پادشاه به دادن تن جز چاره�ای و بودند

کردند. فراوان ر تش حق این اعطای خاطر به نیز پادشاه از و پرداختند
�دانید م چون پرداختند؟ وب پای و رقص به خود درون در مردم چرا که �کنید نم سؤال حتما
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خودشان نارضایت �پرداختند، م وب پای و رقص به و �کردند م شادمان اظهار بیرون، در اگر که
مردم و �شدند. م خودشان تنبیه و پادشاه ناراحت باعث و �ساختند م ار آش را موجود وضع از

نداشتند. قلم دو این به نسبت عالقه�ای اصال

طلبانه مشارکت و مدارانه مردم اقدام همۀ ول بود �سابقه ب و یز ان فت ش چه اگر م ح این
که: بود شده تصریح پادشاه م ح ادامه در نبود. پادشاه

تخت بر که دارند حق سال دو فقط �شوند، م انتخاب مردم توسط که فرزندان از هرکدام
یرند. ب دست در را امور زمام و بنشینند سلطنت

انتخاب در که رسیدند نتیجه این به یا نبودند، راض او رفتار از مردم اگر دوسال، از بعد تا
اگرچه کنند. انتخاب خود برای ری دی پادشاه فرزندان بقیه میان از بتوانند کرده�اند، اشتباه او

ندارند. قبل فرزند پادشاه تمدید یا مجدد انتخاب برای هم محدودیت و منع

مرگ غصه�دار ه آن از بیشتر مردم، - مرد کل به یعن - گفت وداع را فان دار پادشاه که وقت
شدند. خوشحال انتخاب حق به یافتن دست ان ام از باشند، پادشاه

وه باش جنازه تشییع و بپاشند سر بر غم خاک و نند، ب ناراحت اظهار ه این جای به یعن
شروع و شدند جمع هم دور کپه کپه یرند، ب ماتم خالصه و وبند ب سینه و سر بر و کنند برگزار
رفیع مقام برای پادشاه، فرزند پنج و بیست میان در ارجحیت و صالحیت تعیین و بررس به کردند

ت. ممل امور اداره یا سلطنت

زیادی حدود تا را آنان و نداشت پادشاه فرزندان روحیۀ بر خوب تاثیر البته مردم، کار این
مسئولیت تصدی از بعد - مردم به نسبت هم رفتارشان که بود طبیع و کرد گله�مند مردم به نسبت
ایجاد خشونت و �مهری بـ از رگه�هایـ مردم، با برخوردشان در یعن ذارد. ب تاثیر - پادشاه

کرد.

پادشاهان و حاکمان مستبدانه و آمیز خشونت احیاناً و نامالیم رفتار در که �دهد م نشان این و
را شوخ سر اول که مردمند این وقت�ها از خیل نیستند. مقصر پادشاهان همیشه مردم، به نسبت

یزند. �ان م بر را ام ح خشونت و خشم و �کنند م باز

چرا نشد. طوالن و عمیق خیل مردم به نسبت پادشاه، فرزندان گالیه�مندی مقطع آن در البته
مردم نظر زود�تر که بودند او کنج و داشتند را ت ممل امور اداره دغدغۀ بیش، و کم هم آن�ها که

بفهمند. آینده پادشاه و خودشان به نسبت را

و سابقه و آشنای هیچ و �شدند، م مواجه موقعیت چنین با بار اولین برای مردم که آنجا از
اول، روزهای همان نداشتند،�� جمع و فردی نظر اظهار و رای�گیری و انتخاب مورد در تجربه�ای
پنج و بیست جور ی نه، ، دست دو و تفرقه میانشان در و شدند مرافعه و اختالف و دعوا دچار
و �داشتند م دوست�تر را پادشاه فرزند پنج و بیست از ی مردم از گروه هر یعن آمد. پدید دست
اطالع و شناخت نه و بودند دیده نزدی از نه را آن�ها از دام هیچ چه اگر �شمردند، م شایسته�تر

داشتند. وضعیتشان و شخصیت از

سن، ترتیبِ به فرزندان از هرکدام فقید، پادشاه دفن و کفن و جنازه تشییع از بعد اگر راستش
را آن�ها اسم مردم �کردند، نم معرف را خودشان مردم، از ر تش بهانه به و �رفتند نم بلندی روی به
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�دادند. نم تشخیص را قیافه�شان و �دانستند نم هم
نداشتن یا مراسم، در نبودن دلیل به –یا مردم از بسیاری هم معارفه و سخنران از بعد تازه و
روشن به و �دانستند نم درست به را نفر پنج و بیست هر رسم و اسم باز – حساب و درست حافظه

�کردند. نم تطبیقشان
مثل مشابه الت مش ر ف هم و ل مش این ر ف هم فوت از قبل فقید، پادشاه خوشبختانه
به خود از را روشن و جامع، نسبتاً دستورالعمل و بود کرده را و… گیری رأی و انتخابات کیفیت

بود. گذاشته جا
مشخص و روشن بطور به را موارد از بعض واقعا که؛ است این نسبتاًًً، لفظ بر تأکید علت

بود. رده ن بیان
بود: دستورالعمل اول جمله همان آن�� نمونه اولین

روز؟ چند دقیقاً بود رده ن مشخص و ما…» فوت از پس روز چند حداکثر انتخابات «مراسم
اختالفِ ی همین �رسید، نم ذهنش به معما این حل راه اتفاق بطور برادران از ی اگر و
بشود. پادشاه فرزندان میان اساس و بزرگ اختالف آمدن وجود به مقدمۀ �توانست م کوچ نظرِ
ی از کمتر منظورش قطعا روز، چند حداکثر است گفته پدر وقت که: بود این معما پاسخ

هفته. چند حداکثر �گفت م آن�صورت در که چرا بوده، هفته
که برادران تمام و آمد پدید پادشاه فرزندان دل در نشاط و شادی از موج ل، مش این حل با
را ر دی ی روی بودند، گرفته قرار عمیق مرافعۀ و اختالف ی آستانۀ در آن، از پیش لحظات تا

شدند. انتخابات مراسم برگزاری آمادۀ و بوسیدند
مرکزی ایالت بزرگ میدان در برادران همه موعود، روز در که بود این فقید پادشاه توصیۀ و طرح
رعایت –با بایستند ر دی سمت تا سال و سن ترتیب به میدان سمت ی از و کنند پیدا حضور
کوچ سن قبل از هرکدام که مردم همه و ذارند ب خود پیشروی انبان هرکدام و - قانون فاصلۀ

و بیندازند خود انتخاب مورد فرزند انبان در را شان سن و شوند وارد طرف ی از دارند، دست در
شوند. خارج ر دی سمت از

انداختند انبان داخل به را خود سن آراء مردم، همه که زمان یعن گیری رأی مراسم پایان در
شوند. ر همدی حضور در انبان هر �های سن شمارش مشغول برادران بازگشتند، خانه�هایشان به و
و نشست خواهد پادشاه تخت بر انبان، پر�ترین و سن بیشترین صاحب که است طبیع

گرفت. خواهد عهده بر را مردم امور اداره

***

تقریباً حضور با و آرامش و صفا و صلح با فقید پادشاه بین پیش یا توصیه با مطابق انتخابات،
شد. برگزار مردم تمام

ضعف یا سن کهولت دلیل به نفری چند اگر که است این تقریباً قید بر نویسنده تأکید دلیل
غش بان و باعث و نمانند دور نظر از باشند، رده ن شرکت انتخابات در ، ناتوان و بیماری یا مزاج
شرکت از ی مورد در نویسنده که بخصوص نشوند. نویسنده صداقت در خدشه و معامله در



٧ صفحۀ ماجرا شروع

برای او استدالل شاهزاده�هاست. مادر و فقید پادشاه همسر که دارد موثّق و دقیق اطالع کنندگان،
هرکدام به و دارد دوست اندازه ی به را فرزندان�اش همه که است این انتخابات در ردن ن شرکت

�شود. م رش دی فرزندان رنجش باعث بدهد، رأی که
شاید که �داند نم بعید ول ندارد جهان در دموکراس پیشینه و تاریخ از دقیق اطالع نویسنده

شده. برگزار فقید پادشاه توسط که باشد چیزی همین عالم، انتخابات سالم�ترین و اولین
�توان م ردد، برمی دور خیل سالهای به داستان وقوع زمان که دلیل این به را اولین عبارت

کرده؟! مطرح حساب چه روی و آورده کجا از نویسنده را سالم�ترین ادعای این ول پذیرفت
. تاریخ سند و مدرک نه است منطق و عقل ادعا، این مبنای که است این نویسنده استدالل

چه؟ یعن
دموکراس و �سابقه ب مشارکت گرم و انتخابات�اند اولین مجذوب قدری به مردم اوال: یعن

ناسالم. به رسد چه ندارند، هم را سالم مسائل به کردن ر ف مجال که ، اهدای
برای باشد، میان در عده�ای زیان و منافع که �شود م باز زمان تقلب و بند و زد باب ثانیاً:
چه ، منفعت و رابطه و دارند مقابل طرف به نسبت شناخت نه� شخصاً کدامشان هیچ که مردم

باشد؟! داشته وجود �تواند م تقلب برای دلیل
نتیجه فهمیدن او کنج همه که، زمان درست نویسنده! این است نشناس وقت آدم عجب

�بافد. م فلسفه و �کند م تحلیل و �زند م پراکنده حرف�های هستند، انتخابات
انتخابات: نتیجه بله،

را این�ها و نمودار ترسیم و جدول مثل مفاهیم و ببینیم امروزی اه ن با را مسأله بخواهیم اگر
گفت: �توان م جمله ی در نیست، حرف�ها این به نیازی اصال نه، بیاوریم… نظر در هم

دست به را اول مقام برادران، بقیه از زیاد بسیار فاصله با برادر، بزرگ�ترین یا فرزند «اولین
کرد». جلوس سلطنت اه جای در و آورد

بود. برادران بقیه برای ل ش آوردن در داد انجام که کاری اولین و
به نسبت و کنم حفظ را �ام �طرف ب باید اه، جای این در که دارم قبول من �گوید: م نویسنده
که دارند اذعان حتماً هم محترم و عزیز خوانندگان ول باشم. نداشته موضع�گیری ، موضوع هیچ
کاری هشت) و چهل یرید ب (شما سال و «سن آن با گنده مرد ی برای آوردن، در ل ش اصوال
و باشد سلطنت خانواده ی محصول گنده، مردِ آن ه این به رسد چه است. انتظار از دور و زشت

باشد. ایستاده سلطنت تخت قدم ی در هم خودش
ر، دی خطیر مسئولیت�های و فرزند پنج و بیست داشتن دلیل به پادشاه که دارم قبول البته
غیر تب�خانه�های م در حضور صرف و نداشته فرزندان همۀ مطلوب تربیت برای کاف فرصت
به ول باشد، داشته معجزه�آسا و کننده تعیین تأثیر �توانسته نم ، خصوص معلم از استفاده یا دولت
آدم�های و است. متفاوت عادی آدم�های زادۀ با �رود م شاهزاده ی از که توقع و انتظار حال، هر
که ندارد انسان حال به نفع هیچ تنها نه آمدن بسوز و آوردن در ل ش که �فهمند م هم عادی

کند. هموار هم افات م و تالف برای را زمینه روزگار، دست است ن مم
لوچه�های و لب کردن آویزان�تر که �فهمم نم واقعاًٌ من �پرسد: م تأسف و تعحب با نویسنده
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باشد!؟ داشته �تواند م لذت چه سوخته دماغ�های بیشتر سوزاندن و آویزان

اختالف بروز باعث نفر، پنج و بیست میان از پادشاه انتخاب ان ام که کردم اشاره این از پیش
دام هیچ به نسبت هیچ�شناخت ه این علیرغم مردم که ترتیب این به شد، مردم میان دسته�گ چند و
پادشاه فرزندان از ی کدام هر و شدند تقسیم مختلف، دسته�های به نداشتند، پادشاه فرزندان از

قراردادند. حمایت مورد را

مردم، عمدۀ پسچرا که: �آید م پیش سؤال این طبیعتاً انتخابات، نتیجۀ شدن معلوم با حاال و
بقیه و او آراء میان و شدند متمرکز نفر ی روی بر آخر لحظۀ در مختلف، گرایش�های علیرغم

کردند!؟ ایجاد زیادی فاصلۀ برادران،

خاطر به و کنم تصحیح را گذشته�ام اشتباه ی که دهید اجازه سؤال این به پرداختن از قبل
بطلبم. پوزش روایت بیان در مسامحه

شدند دسته�گ پنج و بیست و تفرقه دچار مردم که: بود این من مسامحه�آمیز یا اشتباه بیان
بیست برادر که چرا است، دسته�گ چهار و بیست درست�ترش، و دقیق�تر روایت که حال در و…
بیشتر و خاصشبهتر شرایط و وضعیت دلیل به اتفاقاً که را پادشاه فرزند �ترین کوچ یا پنجم و

�دیدند. نم دفاع قابل و حمایت شایستۀ وجه، هیچ به �شناختند، م

خاص؟! شرایط و وضعیت -

و ناقص�الخلقه مشارالیه که شد معلوم پادشاه، پنجم و بیست فرزند تولد بدو همان در�� بله! -
پوشیده خبر�ها این�جور معموال که آنجا از و است. آمده در کار از افتاده عقب و ل من حدودی تا
پیچید. مردم میان در و کرد درز بیرون به سلطنت م مح باروهای و برج از سرعت به �ماند، نم
خبرهای و ضعف نقاط به اصوال مردم که است بیشتری توجه خبر، این انتشار دلیل هم شاید
چهار و بیست آوردن دنیا به برای همسرش و شاه�بانو زحمات ه این غرض �دهند. م نشان منف
افتاده عقب فرزند این تولید که رفت ن قرار مردم وی گفت محور و توجه مورد آنقدر سالم فرزند

ل�دار- مش و

و بیست محصول همین بودن نامرغوب نیست بعید که است این مورخین از برخ تحلیل
بسا… چه صورت این غیر در و باشد پادشاه توسط فرزند تولید روند توقف باعث پنجم،

پنجم و بیست فرزند که بود این سر بر بحث نیفتیم. دور داستان اصل مسیر از و ذریم ب
و مباحثات عموم و داشت قرار مردم گزینه�های محدودۀ از بیرون نامتعادلش، وضعیت دلیل به

بود. جریان در ر دی شاهزاده چهار و بیست حول مناقشات،

به ر دی فرزندان از زیاد بسیار فاصلۀ با پادشاه، فرزند بزرگ�ترین چرا که: شد مطرح سؤال این
مختلف اقشار حمایت و توجه مورد اندازه همین به هم ر دی برادران که حال در رسید، اول مقام

بودند؟ مردم

که: است این پاسخ

نحو به مردم وییم ب ه این جز یافت، دست �توان نم زمینه این در روشن پاسخ به اصوال
و… ندارند انتخاب برای مشخص ضابطۀ و معیار هیچ و �اند پیش�بین قابل غیر یزی فت�ان ش

ذارند. ب گردو پوست در را افراد دست گاه که �آید نم بدشان
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را خود موفقیت شانس که: �پرسیدند م شاهزاده چهار و بیست ت ت از اگر انتخابات شب
مقام از کمتر چاک، سینه عاشقان و پاکباخته طرفداران به اء ات با آن�ها �کنید، م ارزیاب ونه چ
، سن از کوه دیدن با انتخابات، پایان در که بود طبیع و �کردند. نم پیش�بین خود برای را اول
برای زحمت به -که خودشان روی پیش �های سن تعداد با مقایسه و برادر بزرگ�ترین روی پیش
غیر س�العمل�های ع بعضاً و شوند افسردگ و شوک دچار �داد- م کفاف دوقل و �قل ی بازی

دهند. بروز خود از ناهنجار رفتارهای و منطق

سوی به سن پرتاب یا شد مطرح برادر سومین توسط انتخاباتکه در تقلب وقوع احتمال
به مربوط ضعف نقاط از برخ افشای یا گرفت صورت برادر چهارمین توسط منتخبکه پادشاه
این از مسأله ده�ها و… کشید را زحمتش دوم برادر که خانوادگ و شخص مسائل و کودک دوران
بود. کرده ایجاد برادران در انتخابات، نتیجۀ بودن منتظره غیر که بود شوک از ناش همه دست،

برادر که نبود طور این ول بود �تر کوچ برادران �های خام و اشتباهات از نمونه�های این�ها
کار�ها از بعض دادن انجام با �توانست م او باشد. مصون خطا و اشتباه از هم منتخب یا بزرگ�تر

کند. حفظ را برادرانش با دوست و برادری رابطه ر، دی کارهای برخ ندادن انجام یا

را حصرش و �حد ب دارای و قدرت از کوچ و کم قسمت که بود کاف مثال؛ عنوان به
وگرنه نیاورد. در شان چن از را آن�ها پیشین انات ام و موقعیت الاقل یا ذارد ب برادران اختیار در
نداشته حسخوشایندی �خواهد م خودش برای را چیز همه که کس به نسبت آدم، که است طبیع

باشد.

که دیدند وقت برادران شد. ساخته زمان همین در چرخ، الی گذاشتن برای چوب�ها اولین
مخالفت بر را بنا بخوراند، چیزی هم آن�ها به و بنشاند سفره سر را بقیه نیست حاضر بزرگ�تر برادر
بزرگ�تر برادر کنند. تلخ برادرشان کام به را پادشاه طعم که کردند سع و گذاشته ناسازگاری و
در او با رفتاری چنین نچشیده، قدرت طعم و نرسیده جای به هنوز این�ها کرد؛ ر ف خودش با هم
بهتر چه پس �کنند. م دریغ او از هم را انات ام حداقل برسند، قدرت به وقت البد گرفته�اند، پیش
عنایت با ببندد. را خودش بار و بتازد نعل چهار است، سوار قدرت اسب یا مراد خر بر وقت تا که
همه برای ذخیره و توشه برداشتن و بار همه بستن برای است کم وقت بسیار سال، دو ه این به
نسل�های و خودش برای آدم نشد، نصیب پادشاه موفقیت و شانس مجدداً اگر که نحوی به عمر،

ند. ن زیان و خسران احساس و نیاورد کم خودش از بعد

بود. کرده توجه خیل احتماال یا بود رده ن توجه آن به فقید پادشاه که بود ته�ای ن همان این�� و
باشد، داشته اختیار در معین و محدود زمان در را قدرت کس وقت که است روشن و بدیه کامال
بعد و قبل روز دو - ی یا مبادا روز تا برسد پس�انداز بیشترین به زمان کمترین در که �کند م سع

نشود. دراز آن و این پیش دستش و نیاورد کم آن، از

بود، شاهزاده�ها محدود وقت و کم زمان �اش بان و باعث که اندوزی مال� شتاب و سرعت این
به رحمت صد هم باز که: زبانشان بر هم بعض و ذرد ب دلشان بر مردم از عده�ای که شد سبب
�زد نم هول این�طور و خورد آرامش و طمأنینه و تدریج با را مردم مال و بود کمتر حرصش که پدر
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١ �شد. نم �خود ب خود از و

جوانب همه و نزده آب به �گدار ب پادشاه، که �شود م احتمال این تقویت باعث ته ن همین و
کرده. پیش�بین را �اش اهدای دموکراس

دل در ما که چرا ندارد، قطعیت ونه هیچ و است احتمال ی فقط مسأله این حال، هر به
شویم. خبردار �اش باطن یزه�های ان و اغراض از که نبوده�ایم پادشاه

بزرگ�ترین که: است این کنیم بیان �توانیم م قطعیت با ، تاریخ اسناد اساس بر که را آنچه ول
وجه هیچ به مردم که کرد زیاده�روی موقعیت، و قدرت از استفاده سوء در قدری به پادشاه پسر
حذفکردند. خود فهرستکاندیداهای از را او همیشه برای و نشدند او انتخابمجدد به حاضر

در که آنان کرد؛ جدا مردم عموم از را معدود و خاص عده ی حساب باید میان، این در البته
کنند طرفداری او از که بود طبیع بودند، رسیده نوای و نان به او واسطۀ با و شاهزاده این ومت ح

باشند. او مجدد انتخاب طالب و

در که اشتیاق و شور و تاب و تب آن از حدودی تا مردم دوم، دورۀ آغاز و اول دور پایان در
�کردند. م نرم پنجه و دست متضاد، کامال حس دو با که دلیل این به افتادند، داشتند، اول دور آغاز
سوی از و م مستح و قوی یزه�شان ان و بود جزم عزمشان اول شاهزادۀ از ید خلع برای سوی از
اول دورۀ از بهتر وضعیت شاهد که نبودند امیدوار و نداشتند ر دی برادران به اطمینان هیچ ر، دی
یا حاکم مورد در را لیفشان ت باید مردم و بود رسیده فرا انتخابات زمان حال، هر به ول باشند.

اخیر جمالت رؤیت از بعد بالفاصله کننده»، پژوهش تیم «سرپرست اُخرٰى: عبارت به و سرپژوهنده بندۀ این ١

کردم: عرض و رساندم نویسنده به را خودم سرآسیمه- یا آسیمه�سر نحو -به
و… برسد عده�ای مشام به طلب سلطنت بوی جمالت، این از الل، زبانم رده، ن خدای است ن مم -

کن! معالجه را دماغت برو فرمودند: تشرآمیزی حالت ی با ایشان
کردم: عرض بنده

روزگار… این قواعد دست�پروردگان ول �کنم درکم را حضرتعال مقصود شخصاً بنده، این جسارتنشود، بر حمل
انسان که چیزی یا کس درباره پرسیدن -شبیه روزگار!؟ این قواعد پرسیدند: کشیده درهم ابروان و غضبناک اه ن با

بشناسدش- �خواهد نم و �شناسدش نم
! مقابل جبهۀ در ماً ح پس ، نیست ما جبهۀ در قد تمام اگر که: مشهور و متداول قاعدۀ همان کردم:�� عرض
پرسیدند: ار، ان سر از کل به که سؤال لحن با نه این�بار و متداخل�تر، ابروانشان و شد عضبناک�تر اه�شان ن

پژوهش�کننده�اید!!؟ شما
کسان بوده�اند عرضجغرافیا، و تاریخ طول در و است تصغیر و تحقیر از سرشار پژوهش، اهل نزد پرسش این و

نهاده�اند. بیابان و کوه به سر یا گزیده�اند عزلت گوشۀ یا زده�اند انتحار به دست ، سؤال چنین شیندن از پس بالفاصله که
دانش. و بینش گرفتن سخره به حت و است پژوهش ار ان متضمن دست، این از پرسش که چرا

اساس، این بر بمانم، ایستاده همچنان و کنم حفظ را نفسم به اعتماد و روحیه�ام و خودم که کردم تالش من ول
کردم: عرض

�کنم! م ران ن احساس که فلذاست
و دانش اساس بر را سخن این که پژوهنده�ام تنها نه که کردم تصریح احترام، رعایت و حرمت حفظ حین در یعن

�کنم. م عرض پژوهش
، جناح یا اندیشه�ای یا مقوله�ای به شما اگر ماست- روزگار بر حاکم فرهن -که عوام فرهن در کردم، اضافه و
داشته تعریض، و نقد ، دموکراس بر کس هر اساس، این بر مقابلید. اردوگاه به منتسب ماً ح که یعن کنید، انتقاد

است. طلب سلطنت الجرم باشد،
که: است این شما پژوهش و تالش عمر ی محصول پس فرمودند:

کرد! باید حرکت عوام سلیقه طبق و گرفت باید دستور عوام از
سخت ه این جز کرد، �توانستیم م چه و گفت �توانستیم م چه ما عتاب�آمیز، و ن دندان�ش چنین پاسخ مقابل در

بیفتیم. فرو بام از و بزنیم صیهه�ای و شویم متنبه
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�کردند. م روشن بعدی پادشاه

بزرگ�ترین که یزه�های ان و معادالت همان با�� تقریباً دادند، رأی دوم برادر به دوره، این در مردم
دالیل به ر دی برادران آراء با فاصله�اش و نسبت و دوم برادر رأی میزان البته بودند. برگزیده را برادر

که بود آنقدر بقیه با او آراء فاصله حال هر به ول نبود، اول دور آراء بر منطبق کامال شد، اشاره که
یرد. ب دست در را امور زمام و بنشیند پادشاه مسند بر بتواند چرا و �چون ب

و قدرت از قبل شاهزادۀ از کمتر نیز شاهزاده این �دهد؛ م نشان تاریخ اسناد که چنان
نبرد. پایان به را ومتش ح بزرگ�تر برادر از کمتر قدرت و مال با و رد ن استفاده سوء موقعیت

خوردند و آمدند و… هشتم و هفتم و ششم و پنجم و چهارم و سوم برادران ترتیب، همین به و
از و �ارزید م تنشان به سرشان که پادشاه فرزند چهار و بیست هر تقریباً یعن رفتند. و بردند و
و تلخ خاطره�ای جز و دادند پس را امتحانشان بودند، برخوردار ت ممل ادارۀ برای شرایط، حداقل

ذاشتند. ن جای به خود از نامطلوب

ضروری�ترین و �ترین ابتدای از شاهزاده، پنچمین و بیست یعن پادشاه آخر فرزند که آنجا از
همان بین�� باید قرعه قاعدتاً نبود، برخوردار عقل و جسم سالمت یعن ت ممل ادارۀ برای شرط
خاطرات اما �شد. م انتخاب پادشاه به مجدداً آن�ها از ی و �چرخید م فرزند چهار و بیست
که نبود چیزی برادر، چهار و بیست استفاده�های سوء و �ها �عدالت ب و گذشته دورۀ چهار و بیست

باشد. شده محو مردم، خاطرۀ و یاد از

به �توانستند م نه و داشتند خود پیشین برادر چهار و بیست از خوش دل نه مردم ؛ عبارت به
هم و بود افتاده عقب و ل من یعن داشت، عقالن ضعف هم که ببندند؛ امید پنجم و بیست برادر
هیأت داشتن و پا ی و دست ی بودن فلج و نابینای قبیل از داشت جسمان متعدد الت مش

چندش�آور. قیافه�ای و کریه

از ی باالخره که بود مسلّم و محرز شاهزاده، چهار و بیست هم و مردم هم یعن ان؛ هم بر
در اما گرفت. خواهد دست به را امور زمام و شد خواهد انتخاب ناچار به برادر چهار و بیست آن

کرد. شیطنتخطور ی ر دی عده�ای ذهن در و ر ف ی مردم از برخ ذهن در میان این

که: بود این ر ف

کنند، ستم مردم به توانستند خود جسم و عقل قوای با متناسب برادر، چهار و بیست آن
انتخاب پنجم و بیست فرزند این اگر بیفزایند. خود ثروت بر روز به روز و کنند چپاول را ت ممل
سال دو الاقل کردن، تاراج برای عقل توان نه و دارد ستم و ظلم برای جسم توان نه که شود

بود. امان در چپاول و ستم و ظلم از و کشید راحت نفس �توان م

که: بود این کرد، خطور ر دی عده�ای ذهن بر که شیطنت آن و

و شد خواهد انتخاب پادشاه برای برادر چهار و بیست از ی ناچار، و البد و حال هر به
بیست برادر به عده�ای اگر ول کرده�ایم، مغرور�تر و جری�تر را او �دهیم م رأی که کدام هر به ما
رأی با را برادر چهار و بیست این از کدام هر دهیم، رأی شد، نخواهد انتخاب یقیناً که پنجم و

کرده�ایم. وارد �جایش ب تبختر و غرور بر خدشه�ای و نشانده�ایم ومت ح مسند بر کمتری

سیاستمدارانۀ یا هوشمندانه تدبیر که آن�ها چه و بود رسیده ذهنشان به اول ر ف که آن�ها چه
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گذشته، هم�چون بقیه، و رسیده�اند سیاست و تدبیر این به خودشان فقط که �کردند م گمان دوم،
انتخاب قطعاً پنجم و بیست فرزند که اطمینان و یقین این با پس �کنند. م ط را متداول مسیر

دادند. رأی او به شد، نخواهد

حدّ از بیشتر بسیار �پندارند- م خن را مردم بقیه -که باهوش افراد تعداد که آنجا از اما
کرد، کسب را رأی بیشترین ناباوری، کمال در پنجم، و بیست فرزند درآمد، کار از شده پیش�بین
به اعتماد البته شد. سلطنت تخت بر جلوس مهیای و رسید اول مقام به بقیه از زیاد نسبتاً فاصلۀ با
غیر تنها نه را واقعه�ای چنین که بود این از حاک ل، من شاهزاده این جانب به حق رفتار و نفس

�شمارد. م طبیع و منطق کامال را آن که �کند نم تلق یز فت�ان ش و منتظره

خود و بوده نتیجه�ای چنین منتظر کامال انتخابات، برگزاری از قبل ه این بر او تأکید و تصریح
اطمینان و اهد ب مردم ران ن از زیادی حدود تا توانست است، کرده مسئولیت این تقبل مهیای را
نائل باور این به مردم اغلب سرعت، به که جای تا بیاورد. پدید وجودشان در را نسب اعتمادی و
شرکت انتخابات در نتیجه همین به دست�یاب برای اصال و بوده�اند نتیجه�ای چنین منتظر که شدند

کرده�اند.

طور به که بود ل ش �شد، م مردم خوشدل یا دلخوش باعث قضایا این همه فوق آنچه
�بردند. م آنان دماغ سوختن از که لذت و �آوردند م در ر دی برادر چهار و بیست برای جمع

تحویل تاکنون آنچه همه و �شود م آغاز اینجا از تازه داستان، که است این نویسنده قلب باور
است. بوده نقطه این به رسیدن برای مقدمه�ای شده، خواننده

به آزردگ یا بطالت احساس مبادا که این� ترس از �کند. م پرهیز �اش، قلب باور این بیان از اما
دهد. دست خواننده

پیش او وعده�ٔ طبق داستان، باق این�که بر منوط است. � پذیرفتن زیادی حدود تا استداللش البته
برود.

خواننده و نداشته چندان تازگ قضایا، اغلب روایت، اینجای تا که: است این نویسنده� حرف
خاطر به هم را اینجا تا و کرده مشاهده را آن به نزدی یا شبیه موارد خود مطالعات یا اطراف در
به �سابقه ب یا غیرمنتظره �تواند م که ماجراست بعد به اینجا از و داده ادامه نویسنده به اعتمادش

بیاید. حساب

اما: و

نظر به ضروری توضیح ی ارائۀ� ماجرا» بعد به اینجا «از یعن بعد، فصل به ورود از پیش
یرد. ب ل ش خوانندگان طبیع کامال سؤال ی به پاسخ قالب در �تواند م که توضیح �رسد. م

؟! سؤال چه

نداشته�اند؟! اسم فقید، ممول فرزندان یعن شاهزاده، پنج و بیست این آیا -

و فقیر�ترین که � حال در باشند، اسم فاقد شاهزادگ از حدّ آن با آدم�های است ن مم چطور
برخوردارند!؟ اسم- داشتن -یعن یت مال چنین از آدم�ها، گمنام�ترین

امتناع آن، بیان و ذکر از نویسنده چرا باشند- داشته �بایست م هم قاعدتاً –که داشته�اند اسم اگر
کرده�است!؟ اکتفا آن�ها پدر نام ذکر به تنها و ورزیده
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نویسنده: پاسخ
آدم�های وقت داشته�اند. هم را خوبش و داشته�اند اسم شاهزاده پنج و بیست این �ت ت بله! -
ن مم چطور �گذارند، م اسم هم خود گربۀ و س و اسب روی بر - پادشاه غیر یعن - معمول
مورد در تاریخ که نبوده هم جور این باشد!؟ ذاشته ن اسم خود، فرزندان روی بر پادشاه، که است
ل مش دچار آنان اسام به دست�یاب برای نویسنده یا باشد کرده وت س شاهزادگان این اسام

باشد. بوده
ورزیده؟! خودداری شاهزاده پنج و بیست اسام آوردن از ١ کرامت چه بر مبتن نویسنده پس

نویسنده: پاسخ دوباره
دانستن که اخباری و اطالعات و ارقام و آمار و اعالم و اسام از است پر تاریخ، قطور -کتاب
ستمرکز ع به ه بل و �کند. نم دوا هیچ�کس از دردی هیچ و �آید نم هیچ�کاری به کردنش، حفظ و
برای جای و شود اشغال غیرمفید، اطالعات توسط ذهن، ان بای که �شود م سبب آن�ها روی بر

نماند. باق مفید و اصل مطالب
صفحات به تاریخ اسناد ال�به�الی از اسم پنج و بیست انتقال که است بوده� این نویسنده باور
خواننده برای ری دی فایده هیچ و �آمده م نویسنده سوی از فضل اظهار کار به فقط کتاب، این

است. نداشته
گذشت. �توان نم سادگ به کنارشان از هستکه ته ن –دو ی شاهزادگان اسام مورد در البته
به غیرضروری مسائل ورود از که جدیت همان با�� نویسنده که باشند شاهد عزیز، [خوانندگان
قلم از اعتنای قابل و ارزشمند و مهم مطلب هیچ که است مراقب �کند م جلوگیری کتاب، داخل

نماند.] دور نظر از و نیقتد
پادشاه! توسط فرزند، پنج و بیست برای مشترک اسم ی انتخاب اول: ته�ٔ ن

داشته پدرش به زیادی عالقه هم او و بوده «دمو»٢ پدرش نام که دلیل این به ممول یعن پادشاه
یا صفت اشتباه، و اختالط از جلوگیری برای و �دهد م قرار فرزندانش تمام اصل نام را «دمو»

�گذارد. م دمو�ها از کدام هر جلوی پسوندی
را دوم دموی و �سازد م مفتخر اعظم٣ دموی لقب به را بزرگ�تر و اول فرزندان مثال، عنوان به
دموی کلّۀ درخشش اساس بر یا �بیند م کبیر۴ دموی لقب شایسته� درشتش، ل هی خاطر به صرفاً

۶ �گذارد. م درخشان۵ دموی را او نام مادرزاد، نحو به مو نداشتن خاطر به سوم
پادشاه! منتخب القاب به مردم، خواندن فاتحه دوم: ته�ٔ ن

با – حال عین در و ان هم توجه مورد �تواند م همزمان که است ظریف بسیار ات ن از این و
یرد. ب قرار پادشاهان عبرت اسباب – سمت حفظ

محض به و ندهند بهای کمترین فقید پادشاه توسط شده اعطا القاب و عناوین به مردم ه این

است. صنم وزن بر کرم ه بل نیست. جسم وزن بر کرم کرامت، اصل ١ریشه
٢Dèmo
٣Dèmo le Plus grand
۴Dèmo le Gross
۵Dèmo le Brilliant

افتخار وسیله�ٔ اغنیا برای �شود م خفت و تحقیر اسباب فقرا برای آنچه که �کند م اثبات بار هزارمین برای ۶و
�گردد. م محسوب



ماجرا شروع ١۴ صفحۀ

و کنند وضع او برای لقب خودشان، تشخیص اساس بر شاهزادگان، از کدام هر آمدن کار روی
یز�تر بران تأمل� و عجیب�تر آن از و نیست. کوچ مسألۀ بشناسند، رسمیت به را لقب آن فقط
در را آن�ها و کنند باور یا قبول را القاب این تدریج به نیز اطرافیان و شاهزادگان خود که است این

ببرند. کار به خود، محرمانه محاورات و خصوص المات م
اهدای القاب کردن ردیف و شاهزادگان رسم و اصل نام ذکر از که ما �گوید: م نویسنده

عبث و زائد ، اول طریق به را شاهزاده پنج و بیست رسم غیر القاب ذکر داشتیم، پرهیز آنان
�کنیم م تلقّ ضروری دلیل، این به را مردم اهدای القاب از نمونه سه – دو ذکر ول �شماریم. م
باید خواننده مثال طور به داریم. سروکار آن�ها با مستقیم غیر یا مستقیم طور به داستان، طول در که
به بلندش، قد دلیل به مردم بود، شده اعظم دموی به مفتخر پادشاه، توسط که اول دموی که بداند
نامطلوبش، قیافۀ دلیل به احتماال را کبیر دموی یا دوم دموی و کردند، اعطا ، درازه١ لقبدمو او
مناسب�تر درخشان دموی از سوم، دموی برای را کلّه�طاس٣ لقبدمو و دادند لقب بیری٢ ای دمو

دیدند.
پادشاه، نبود. تاثیرگذار و حساس و مهم آخر، دموی لقب اندازه به شاید این�ها از هیچ�کدام اما
خود تصمیم وسیله، این به تا داد لقب دموکافیه۴ شد، ذکر قبال که مختصات دلیل به را آخر دموی
دموکافیه لقب مردم، اما �باشد. کرده اعالم تولید، روند توقف و مذاکرات کفایت مورد در هم را
و جسم مختصات دلیل به را او که دادند ترجیح و نپسندیدند آخر دموی برای وجه هیچ� به را

کنند. صدا دموقراضه۵ �اش، روان
رازهای جمله از آخر، دموی برای دموقراضه، لقب تأثیرگذاری و حساسیت اهمیت، دالیل

�شود. م ار آش داستان، ادامۀ مطالعۀ با تنها که است

١Dèmo le Dègingandè
٢Dèmo le Moetè
٣Dèmo le Chauve
۴Dèmo o’est assez
۵Dèmo le Caboosè



٢ فصل

ماجرا بعد به اینجا از

خودشان؛ تعبیر به یا کافیه دمو سلطنت؛ خاندان تعبیر به یا دمویآخر پادشاه اول روزهای در مردم
�کردند م تجربه را پیروزی و فتح طعم بار اولین برای و بودند. امیدوار و شادمان بسیار دموقراضه،
بنشانند خود سرجای را آن�ها و یرند ب انتقام ر دی برادر چهار و بیست از بودند توانسته ه ازاین و

داشتند. شادکام و غرور احساس

همان در�� که ماجراهای از نیاورد. دوام هم هفته ی حت آرامش، و شادی احساس این اما
تصمیمات به مت تماما که ماجراهای �رسید. نم مشام به خوش بوی افتاد اتفاق اول هفتۀ

او. ناشناخته و خاص روحیات از گرفته نشأت مشخصاً که تصمیمات و بود دموکافیه

دموقراضه که نند ب �توانستند نم هم تصور بودند، داده رأی آخر دموی به که کسان از دام هیچ
بسپارد. آنان دست به ترا سرنوشتممل و رسمیتبشناسد به را خود مشابه افراد استفقط ن مم

اما گذشت مردم شادمان و وب پای و جشن و تبری عرض و آمد و رفت به اول، روز دو-سه
داشتند. شباهت او با نحوی به که کسان همۀ از دعوت به کرد شروع پادشاه چهارم و سوم روز از

هر و ل ش هر به عضو، نقص دارندگان ، روان بیماران عقب�افتادگان، ان، کوتاه�قدّ نابینایان،
و… میزان

آن�ها الت مش کردن طرف بر اقشار، این دعوت از دموقراضه قصد که گردند گمان ابتدا مردم
پادشاه م ح بیستمین و دهمین و دومین و اولین از پس اما است. ایشان به ویژه خاصو رسیدگ و

است. وقوع حال در ردن ن باور و وحشتناک فاجعه�ای که شدند متوجه

از که �شد م سپرده کسان دست به �ی ی کشوری و ری لش خطیر مقام�های و منصب�ها
مسئولیت و دیوان مقام مثال، عنوان به بودند. محروم هم زمینه آن در صالحیت و شایست حداقل
نوشتن و خواندن حد در سوادی از که شده سپرده کس به ر دی ممال پادشاهان با پادشاه اتبات م

بود. �بهره ب هم ابتدای

کس عهده به بودند، شده تربیت مرز�ها از دفاع برای که اندازان تیر و کمانداران فرمانده یا
از سقوط دلیل به و بود. چپ رش دی چشم و بینای فاقد کلّ به چشمش ی که گرفت قرار

بود. افتاده کار از کامال هم دستش ی و پا دو ارتفاع،

که �گرفتند م قرار تشویق مورد کسان تیراندازی آزمون�های و رزم تمرین�های در پس آن از
�زدند. نم هدف به دقیقاً

١۵



ماجرا بعد به اینجا از ١۶ صفحۀ

ان ام و توان که بودند شده حیرت و بهت دچار آنچنان وضعیت، این مشاهدۀ با مردم عموم
رسیدن قدرت به باعث آرائشان با که کسان میان این در و �دیدند. نم خود در را س�العمل ع هیچ
پادشاه رفتار و اعمال همه در را خود و �بردند م رنج هم وجدان عذاب از بودند شده دموقراضه

�دیدند. م سهیم

بود: این �آمد �م هم زبان به عده�ای توسط اه گه که مردم امید نقطۀ تنها و ان هم پیش�بین
از و �آورد نم دوام روز، چند از بیش است، �تدبیری ب و کوری و جهالت بر بنیانش که ومت ح

�شود. م نابود و �پاشد م فرو درون

و اقدام هر از است بهتر ذارند، ب ر ج بر دندان و کنند تحمل را صباح چند این اگر پس
بشود. خونریزی و جن و دعوا و اختالف به منجر رده ن خدای که حرکت

قبل، روز از بیشتر نفس به اعتماد با روز هر و نداشت تصوی چنین اصال پادشاه خود ول
�کرد. م تالش ومتش ح پایه�های تثبیت برای

بودند؛ حاضر و �پسندیدند نم را تحمل و وت س شیوۀ� این که بودند هم عده�ای مردم، میان در
در را تجربه�شان و دانش و شوند پذیرا را پادشاه سوی از اهانت و تحقیر و خواری و خفت گونه هر
نیازمند را خود نه پادشاه، ول ببینند. کمتری آسیب مردمشان و سرزمین تا ذارند؛ ب پادشاه اختیار
سالم افراد به نسبت اعتمادی �توانست م نه و �دید م ران دی آراء و نظرات از استفاده و مشورت به

باشد. داشته بینا و

بینا افراد با پادشاه ارتباط مانع که داشت وجود مهم�تری و ر دی مسألۀ � ته، ن دو این از گذشته
داشتند. بینا افراد پادشاه- زعم -به که بود بری ت و تفاخر احساس آن و �شد م سالم و

که: بود این انش وابست و دوستان و پادشاه باور

جنس�� از و است بر ت و تفاخر سر از اه ن نابینایان یعن ران دی به بینا و سالم افراد اه ن
دارند. �سواد ب افراد به عالمان و دانشمندان که است اه نـ همان

آن�ها گوی که است گونه�ای به ران دی به بینا افراد چه و دانشمندان چه افراد، گونه این اه ن
نیست. این واقعیت که حال در �بینند. م ریز دقیق�تر، عبارت به و حقیر و کوچ را

خود که �کرد م اشاره مواردی به مثال، شاهد عنوان به بحث، این ادامۀ در معموال پادشاه
بود: کرده تجربه شخصاً

افراد که نبوده طور این اصال کرده�ام. لمس نزدی از را متعددی موارد و نمونه�ها «من
نابینای افراد به دستخودم دو همین با من باشند. بینا و دانشمند افراد از ریز�تر نابینا یا �سواد ب

بوده�اند. درشت�تر بینا افراد از مراتب به که برخورده�ام

دانشمندان اه ن ول لمسکرده�ام، دست�هایخودم با من همینچیزیاستکه واقعیتدقیقاً
بینا افراد به نسبت را اه ن چنین وجه هیچ به نابینا افراد که حال در است. این از غیر بینایان و

ندارند.» ر دی افراد به نسبت اه ن ونه هیچ اصوال و ندارند.

در �شد. م مطرح �تر عموم و �تر رسم نسبتاً محافل در که بود حرف�های این�ها تازه و
بود. متفاوت کامال ماجرا گیری، تصمیم جلسات و خصوص محفل�های

حت �کنید. م تعجب تصمیم�گیری جلسۀ و خصوص محفل مثل تعابیری با مواجهه از حتماً
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نویسنده چرا داشته، وجود دموقراضه پادشاه دوران در یالت تش چنین اگر وییدکه؛ ب است ن مم
او خود که است مدع نویسنده رده!؟ ن آن به اشاره�ای هیچ و نزده آن از حرف هیچ االن همین تا
اسناد الی به ال ، اتفاق طور به بعد�ها و نداشته خبر یالت تش چنین وجود از سال سالیان تا هم

شده. مواجه آن با تاریخ

هم فعل دنیای در که چرا �رسد. م نظر به قبول قابل زیادی حدود تا توجیه، یا توضیح این
مخف مردم از را مسائل از بسیاری ومت�ها، ح از خیل شیشه�ای، دیوارهای و باز درهای همۀ با

هیچ �کنند، نم افشا را آن�ها از بعض ، مصلحت یا دلیل هر به خودشان که زمان تا و �دارند م ه ن
آورد. سردرنم آن�ها از کس

شد خواهد اشاره آن�ها به بعداً که قرائن و شواهد بعالوه اسناد، از برخ گذاشتن هم کنار از
که: �آید م بر چنین

را دموقراضه آن�ها و بوده ر دی برادران دست در ومت ح و پادشاه که سالهای تمام در
گمان و �کرده�اند نم حساب آدم داخل را او صریح�تر؛ عبارت به یا و �داده�اند م قرار �مهری ب مورد
کمال در دموقراضه ندارد، تحرک و فعالیت هیچ و گرفته قرار انزوا و وت س در او که �کرده�اند م
در و �رفته م - روح و جسم لحاظ به خود- مشابه افراد سراغ به اختفا و خونسردی و آرامش
به و �ساخته م خود مرهون و مدیون را آن�ها و �کرده م رسیدگ و محبت آن�ها به خود وسع حد

�کرده. م یارگیری و �گذاشته م نم آب در را آن�ها امروزی�ها تعبیر

به نسبت اعتقادشان و ارادت ول نبوده�اند زیاد افراد این تعداد چه اگر که �دهد م نشان اسناد
را او و نداشته�اند مضایقه او، راه در جانفشان و فداکاری هرگونه از که بوده گونه�ای به دموقراضه

�دانسته�اند. م خود بخش نجات و حام نوع به

نیست. پیچیده و عجیب چندان ماجرا، اینجای تا

�خورده�اند، م دی ت نان و �کرده�اند م زندگ ذلت، و تحقیر و خفّت با عمر ی که کسان
آن، از پیش که �بینند م موقعیت و اه جای در را خود �شوند، م بیدار خواب از وقت صبح، روز ی

�دیده�اند. نم هم خواب در حت

او که است طبیع رسانده؟ تصورشان فوق موقعیت و اه جای این به را آن�ها کس چه خب!
کنند. حمایتش جان پای تا و بدارند دوست وجود همه با را

و کرده�اند مطرح او درباره اطرافیان، که است تعابیری و تعاریف است؛ فت ش اسباب آنچه
که داده�اند خرج به اری پشت و جدیت چنان مردم، میان در تعابیر این انداختن جا و ترویج برای
یا اسطوره ی را دموقراضه و کرده�اند نقل را تعابیر آن باور، دیده با مورخین از عده�ای بعد، قرن�ها
نوین سب ی ذار بنیان را او ه این �کردند. م اکتفا حد، همین به فقط کاش و دانسته�اند. منج
و کنند استخراج او رفتار و اعمال از را ومت ح اداره قواعد و بشمارند ومتداری ح در مطلوب و
است. یز�تر ان فت ش و عجیب�تر دهند؛ قرار و ال و سرمشق ،« دموقراض «اصول عنوان: تحت

شدیم. منحرف داستان، اصل مسیر از باز ذریم. ب

که حرف�های به اشاره و پادشاه گیری تصمیم جلسات و خصوص محلفهای به بودیم رسیده
جلسات �شد. م گرفته �تر جلساتخصوص در که تصمیمات و �شد م زده �تر خصوص محافل در
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و گلچین پادشاه، توسط متمادی، سال�های ط که بودند مطمئن و محدود افراد آن، اعضای که
بودند. شده تربیت

جلساتو این وجود به اشاره�ای این پیشاز نویسنده، چرا که بود این جایخوانندگان اعتراضبه
و محدود اسناد در که زیادی کندوکاو خودشعلیرغم که بود این نویسنده پاسخ و بود رده ن محافل
برخورده اسنادی به اتفاق طور به بعد�ها و نشده محافل چنین وجود متوجه داشته، دوره آن پراکنده

که…
دهد: ادامه داستانش روایت به و بزند حرف خودش نویسنده، ذاریم ب است!؟ کار چه این

داستانم راوی که هم من خود برای پادشاه، رفتارهای از برخ اسناد، آن کشف از قبل تا بله،
نه اگر – برایم اتفاقات، از بسیاری برگ، چند آن مطالعه از بعد ول بود هضم غیرقابل و عجیب

شد. هضم و درک قابل – قبول قابل
به مردم کینۀ سربغضو از یا تصادفاً دموقراضه وقت که �کردم م ر ف خودم با نمونه؛ عنوان به
و محبت بر را بنا باید قاعدتاً گرفته، دست به را مردم امور زمام و رسیده پادشاه به ر، دی برادران
بیرون تن از را گذشته ستم�های خست مردم، هم تا گذارد مردم بر رسیدگ و دادگری و دلسوزی
برای و شوند. رضایتمند و خشنود کرده�اند، انتخاب را او ه این از و بدانند را او قدر هم و کنند
ه این از بودم متعجب و بسپارند. او دست به همچنان را کار و بدهند رأی او به هم بعد دوره�های
مضاعف ستم و ظلم بر را بنایشان و نفهمیدند را سادگ این به مسأله اطرافیانش، و دموقراضه چرا

که… جای تا گذاشتند
پایان رفتن لو به منجر که چرا نیست. صالح وجه هیچ به که…» جای «تا جمله ادامه (نه!

دارد.) مغایرت داستان�نویس قواعد و اصول با که �شود، م داستان
سخنان از جمله چند به اسناد، از ی در که فهمیدم زمان را مسأله این راز حال، هر به

برخوردم. خصوص محفل در دموقراضه
که جمله�ای چند اما نیست. موجود بود، پادشاه به تعریض ظاهراً که سند این ماقبل صفحه
و رفتار و شیوه برای پادشاه، توجیه یا دلیل �تواند م آمده، صفحه این در پادشاه پاسخ عنوان به

شود. تلق ظالمانه�اش تصمیمات
و مهم شنیدید، من از برادرانم پادشاه زمان در که مشهور جملۀ آن اندازه به هم جمله «این

است. ملهم و م مح

�ماند. نم جور این همیشه �گفتم: م من زمان آن

نماد. که ودیدید

است: این بیاویزید گوشتان به باید پس این از که جمله�ای

�کنند» م عادت «مردم

ماست. تصمیمات و سیاست�ها برنامه�ها، همه اجرای کلید جمله؛ این باشد! یادتان

عوامل ابتدا در است، غیرمنتظره و �سابقه ب ما، تصمیمات و برنامه�ها عموم که آنجا از
اعتراض یا �روند نم بار زیر مردم که �کنند م خیال و �کنند م تعجب هم خودمان مجریان و

�کنند. م
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�گویید؟ م چه جواب در شما و
آفرین!

�کنند.» م عادت «مردم
باشد. نشسته خودتان باور جان به آن از قبل که �نشیند م مجریان جان حرفبه این زمان ول
به و اهانت به حقارت، به خفّت، به عمر، ی سالهای تمام در شما خود آیا که کنید ر ف این به
و مخالفت شما داد؟ شما به �تحقیری ب نان ه ت کس هیچ وقت هیچ ردید؟ ن عادت عادت،

مخالفش؟ یا �شدید م دارش ممنون شما ر؟ تش یا �کردید اعتراضم
�بوسند. م هم را دستتان و �کنند م عادت کار آن به کنید، کاری هر مردم با

بدانند. سالمت بهترین را تب تا گرفت مرگ به را مردم باید
محترمانه نه هم آن یرند. ب ما دست از هم را گاوشان و اسب علوفه باید مردم گفتم: شما به

کار. آخر و فضیلت و فحش اعمال و تحقیر انجام از بعد کار. اول و
واز �کارند م خودشان را گاوشان و اسب علوفه مردم، عموم که �دانم نم من کنید؛ ر ف شما

�خرند؟! نم جای
هرچه کس، هر که کنید اجبار کنید. پیدا را دستوراتم انجام راه که شماست وظیفه این

یرد. ب تحویل تشخیصخودمان، طبق خودمان، از و دهد تحویل ما به �کارد، م
من نخواستند، علوفه ما از التماس و تضرع با و شیدند ن صف مردم ر، دی صباح چهار اگر
ر. دی حرامزاده�های آن از ی یا بیری ای دمو یا درازه دمو �گذارم م �کنم. عوضم را اسمم

نیست. که محترمتان برادرهای رده، ن خدای مقصودتان
ن. ن داغ�تر آش ، گدای کاسۀ تو من برای ی تو

داغ�تر آش از کاسۀ �گویند: م ری دی جور را المثل ضرب این �ها بعض جسارتاً ببخشید!
و…

باشد. چه المثل ضرب �گویم م که منم این �کنند. م غلط
قربان. چشم بله!

فرهیخته یاران کاف تعداد به من اگر بزرگترم. دویستسال دنیا، این برای که من حیفه حیف!
مشت ی مردم که �کردم م کاری بخورند. علوفه جایغذا، به مردم که �کردم م کاری �داشتم، م

بقاپند. هم کله و سر رااز علوفه
االغید! یابویید! قاطرید! �شعورید! ب احمقید! شما نیستید. همراه و همدل کاف قدر به شما
برای ما �آوردم. م در مردم سر از روزه دو را، حقارت و خواری خفتو عمر ی تالف من گرنه و

ه… این جز نداریم راه هیچ بشویم، انتخاب و بیاوریم رأی هم بعد دورۀ ه این
که بودم او کنج شما اندازه به �کردم، م رو و زیر را تاریخ اسناد که زمان هم راوی من خب!
خبری بعد صفحه از نه اسناد، در متاسفانه ول کنم. دنبال بعد صفحات در را سخنران این بقیه

بعد�تر. صفحه ده�ها از نه و بود
�ترین کوچ و کمترین و �ماند نم مخف خواننده شمای از مطلب هیچ که باشید مطمئن ول

�شود. م حضورتان تقدیم خودش، جای در هم سند



ماجرا بعد به اینجا از ٢٠ صفحۀ

خودش؟ جای در چه یعن
اولیه�اش تحقیقات براساس و منطق روال طبق را داستان خط نویسنده، که دهید اجازه یعن
موقعیت و زمان با متناسب آورده، دست به اسناد میان از بعداً که را محدودی برگه�های و ببرد پیش

کند. ارائه خواننده نیاز و داستان
پادشاده اول روزهای به بودیم رسیده – حاشیه�ای بحث�های این از پیش – داستان لحاظ به

سپردن جمله؛ از شد. مردم حیرت و تعجب باعث که منتظره�اش، غیر رفتارهای و دموقراضه
امور آن در صالحیت و شایست کمترین که افرادی به عال مناصب و خطیر مسئولیت�های
یاری تاریخ تحقیقات که آنجا تا – و نیافتند قلم از ته�ای ن هیچ ه این برای بعد به این از نداشتند.
ناگزیریم شود، ترسیم خواننده برای متفاوت، پادشاه این سرگذشت و رفتار و اعمال همۀ – �کند م
و موضوع لحاظ به را �اش پادشاه دوران در دموقراضه رد عمل یعن . موضوع تقسیم�بندی به
برنامه�ها از قسمت هر داری، ومت ح در او قواعد و اصول استخراج با و کنیم بندی دسته محور،
دچاره هم و باشم نینداخته قلم از را چیزی هم تا بیاوریم، مربوطه اصل ذیل در را سیاست�هایش و

باشیم. نشده پراکنده�گوی
رده ن تخط هم مربوط قواعد و اصول از تا ببریم پیش گونه�ای به را داستان خط ��نهایت، در

باشیم.
از دموکراس یا دموقراض اصول استخراج امر در دخالت هیچ نویسنده، ه: این آخر ته ن و
اسناد در پسند، عوام و آبرومند ل ش به آن ارائۀ و دموقراضه ومت ح مانیفست و رفتار و اعمال
�شوند، م اداره دموقراضه اصول اساس بر که ممال قبال در هم مسئولیت هیچ و نداشته تاریخ
برای ما دارد. وجود ماهوی و بنیادین تفاوت آن�ها و ما مستخرجه اصول میان اصوال و ندارد.
استخراج را محورهای دموقراضه، رد عمل و رفتار از کند، پیدا مناسب ساختار داستانمان، ه این
ساده یا خائن مورخین که حال در آوردیم. قسمت ی ذیل را او سرگذشت از بخش هر و کرده�ایم
آبرومندانه شمایل و ل ش و لعاب و رن را دموقراضه ومت ح قواعد و اصول و سیاست�ها لوح،
اروپای و غرب ومت�های ح به بالعوض کم عمل، در و داده�اند قرار تأیید مورد و بخشیده�اند

کرده�اند. مردم حقوق به تجاوز و ستم برای
اصول: اما و
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را برادرانش که بود این دموقراضه تصمیمات جدی�ترین و گسترده�ترین مهم�ترین، اولین، از ی
�ترین اصل که بفهماند مردم به و ذارد ن باق برایشان حیثت و آبرو کمترین بیندازد، مردم چشم از

هست. و بوده برادران دست از مردم، نجات او مأموریت

آن�ها تا کند تربیت ران روشن عنوان با را افرادی شد ناگزیر مردم بهتر چه هر تفهیم برای او
و پیشین دوره�های فجایع به نسبت را مردم و کنند سفر مختلف مناطق به سیار گروه�های قالب در

سازند. گاه آ برادران، ستم�های و ظلم

و مردم ترحم و توجه جلب در موثری نقش �توانست م گروه این ظاهری هیات که آنجا از
برای افراد یز�ترین بران رقت و مفلوک�ترین که داد دستور پادشاه باشند، داشته حرف�هایشان تأثیر
راه برای پای فقط حواس، و جوارح و اعضاء همۀ میان از که کسان شوند؛ انتخاب مأموریت این

باشند. داشته گفتن سخن برای زبان و رفتن

به �زدند، م حرف مردم برای و �رفتنند م ایالت به ایالت باید افراد که نظر مورد مأموریت برای
به نیاز آن به و شد، حذف تدریج به شرط دو همین از ی البته که نبود. نیاز این از بیش چیزی

بود. پا داشتن

میدان�های به دار ارابه اسب�های توسط صبح، هر یر، زمین و مفلوک افراد که ترتیب این به
و �پرداختند م مردم ری روشن و سخنران به شب تا و �شدند م منتقل ترددمردم محل و اصل

�شدند. م داده عودت خود اردوگاههای به ترتیب همن به شب�ها

تاثیرگذار �توانستبسیار م ران، هیاتظاهریروشن بودن یز بران ترحم دلیل به ماموریت�ها این
عضوهای نقض حت و یز بران رقت وضعیت افراد، این که بخصوص باشد. آمیز موفقیت و
ول �کردند. م وانمود پیشین حاکمان نجه�های ش و ستم و ظلم محصول را، خود مادرزادی

در ه این دلیل به افراد، این عموم بود. گیشان حافظه کم و �سوادی ب ر، روشن گروه این ل مش
باید که ناسزاهای سپردن خاطر به و کردن خفظ داشتند، اشتغال دی�گری ت حرفه به فقط گذشته،

بود. دشوار برایشان �گفتند، م ان گذشت به

بقیه اول، جمله چند گفتن از پس ران، روشن اغلب که بود این از حاک بازرسان، گزارش
و دی ت و تضرع و التماس به �کنند م شروع عادت طبق و �آورند نم خاطر به را الزم حرف�های

ان. گذشت جان دعابه اشتباهاً هم گاه و آن�ها. جان به ثنا و دعا و مردم از کم درخواست

٢١
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سرانجام به توقعات، و �ها پیشبین مطابق و شایسته نحو به محوله، ماموریت�های ترتیب، این به
�گردید. م پادشاه خاطر دّر ت اسباب و �رسید نم

ل مش مرد، از پول گرفتن و گدای و بود ل مش ی مأموریت، انجام در ناتوان و ضعف
ر. دی

نداشت دلیل ر دی �داد، م حقوق آن�ها به ری مأموریتروشن همین انجام برای پادشاه، که وقت
کنند. کم تقاضای �دم م از خفت و خواری با که

ار ان نه �گرفتند، م قرار بازخواست مورد رفتارشان این خاطر به وقت که اینجاست جالب و
را تالشمان ما ول است سخت عادت ترک �گفتند: م اغلبشان آخر، دست دفاع. نه �کردند، م

�کنیم. م
کلیه که رسیدند نتیجه این به اولف ل مش حل برای ران، روشن مربیان و معلمان عاقبت،
به آن انتقال و سپردن خاطر به توان ران روشن تا کنند خالصه کالم حداقل در را گفتن مطالب

باشند. داشته را ران دی
�گردانن، م بر اردوگاه به را ران روشن شب، ام هن ماموران شد؛ قرار هم دوم ل مش برایحل و
تخلف برای مال یزه ان الاقل تا انند بت را جیب�هایشان و یرند ب آن�ها از را دریافت�هایشان تمام

باشند. نداشته اخالقیشان
وس مع نتیجه به منجر تدریج به ول بود کارساز و مفید اول، روزهای چه اگر حل، راه این
درآمد کسب برای شیوه، این که بود تازه�ای مسیر هم دلیلش کرد. خراب�تر گذشته از را کار و شد

�آورد. م پدید بازرسان بیشتر
با که افتادند ر ف این به ذرند، ب خود کشیدۀ زجمت پول از نداشتند دوست که ران روشن
منبع این از هم بازرسان و کنند. حفظ را خود روزانۀ درآمد بقیه بازرسان، به آن از قسمت بخشدن

کردند. استقبال جدید، درآمد
وس؟ مع نتیجۀ چرا ول

داشته بیشتری درآمد و کنند تالشبیشتری که بودند ناچار گداصفت، ران روشن که دلیل این به
برسد. خود سابق عایدی اندازۀ به الاقل بازرسان، وت الس حق پرداخت از بعد عایدیشان تا باشند
به بازرسان، توسط حاک گزارش�های ول بود، نامطلوب�تر گذشته از اگرچه وضعیت، این

�کرد. م ایت ح وضعیت و شرایط بهبود از هم �رسید، م پادشاه
مرحله در �ها سسخنران حجم اگرچه بود، نامطلوب چنان هم گزارش�ها اولف ل مش مورد در
گزارش�های در ول بود کرده پیدا تقلیل هستم ی و چهارم ی به بعدی قدم�های در نصفو به اول
دارند. ل مش نیاز، مورد ناسزاهای انتقال و حفظ در همچنان ران، روشن که �داد م رسیدهفنشان

شد. گشوده پادشاه شخص دست به هاف گروه بقیه مثل هم گروه این اخر، دست
ران روشن تا شود خالصه جمله ی در نیاز، مورد حرف�های همۀ که؛ بود این پادشاه حل راه

کنند. حفظ را آن بتوانند افتادگیشان عقب و ذهن کند همۀ با
مردم شود، بیان یز، ان رقت و اسقبار وضعیت آن با ران، روشن توسط جمله، ی آن که وقت
گذشته پادشاهان کسجز هیچ بار، رقت وضعیت این بان و باعث که �شوند م متوجه خود به خود
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باشند. �توانند نم
این باشد، نیاز مورد ری�های روشن و ناسزا�ها همۀ برگیرندۀ در �توانست م که جمله ی آن و

بود:
بوده�اند. فحش جور همه ان ذشت ی همه

که آنجا از و نماند �اطالع ب نیز بازرسان و ران روشن میان بند و زد از پادشاه که نماند ناگفته
اه دست در را سوءاستفاده�ای و تخلف ونه هیچ که آنجا از را سوءاستفاده�ای و تخلف ونه هیچ
خزانه تحویل بازرسان، و ران روشن دریافت پول�های همۀ داد دستور �تافت، نم بر خود ومت ح

که: ترتیب این به کند، تغییر نیز ومت ح اه دست با ران روشن مال ارتباط پس، آن از و شود
مجوز گرفتن به ملزم که نند ن دریافت حقوق تنها نه ماموریت�هایشان انجام برای ران روشن
را خود درآمد از نیم روزانه �پردازند، م مجوز برای ابتدا در که پول بر عالوه و باشند پادشاه از

نمایند. خزانه تحویل
فعالیت و تالش یزه ان که کرد تبدیل درآمد به را ومت ح هزینه ی تنها نه پادشاه، تدبیر این

دادد. افزایش ران روشن در را
همین به « بخشخصوص به وظایفدولت «انتقال نظریه: ابداع یا ار ابت که نیست بعید هیچ
نظریه و ران مبت و طراحان آن از کدام هیچ حیات و تولد تاریخ که چرا برگردد. تاریخ از مقطع

نیست. دموقراضه پادشاه تاریخ قدمت به قطعاً پردازان،
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و نابینا آدم ی – دموقراضه پادشاه دوره از قدیم�تر شاید حت – قدیم زمان�های در که آورده�اند
بودند. ظرف ی از توت خوردن مشغول هم با بینا آدم ی

نابینا آدم �گذاشت. م دهان به و �داشت م بر را توت دانه�های ی ی معمول، طبق بینا، آدم
برداشتن سرعت بر هم لحظه، چند از پس ول شد، توت خوردن مشغول روال، همین با ابتدا هم
تا تا، سه تا سه و تا دو تا دو به رسید ی ی از یعن آن�ها. تعداد به هم و کرد اضافه توت�ها

بعدی… و بعدی مشت و �چپاند م دهانش در و �کرد م پر توت از را مشتش �وقفه ب که جای

این چرا !؟ �کن م کار چه آهای! زد: فریاد بود، شده متعجب رفتار، این از حساب که بینا آدم
�داری؟ نم بر دانه دانه و ی ی من مثل چرا ؟ �زن م هول قدر

گفت: چنین رفتارش توجیه در نا�بینا مرد

«من رسید: ذهنم به ناگهان ول کردم، شروع ی ی با اول هم من که بودی شاهد خودت
دوتا پس بیفتم!» عقب من و برنداری تا دو تا- دو ، باش تو که رفیقم معلوم کجا از �بینم. نم که

مشت. مشت به تارسید معلوم… کجا از که کردم ر ف باز ول برداشتم تا دو

گرفت. پیش خود پادشاه دوران در دموقراضه که بود مسیری همان این�� و …

�گفت: م چنین خود نزدی و محرم دوستان به همواره قدرت، گرفتن دست به از پس او

نه و �برند م و �خورند م چقدر برادران که بفهمیم و ببینیم �توانستیم م گذشته در نه «ما،
داریم. را گذشته مسائل ارزیاب و بررس ان ام اکنون

بینا افراد به بتوانیم یا باشیم داشته بینا چشم خودمان باید یا گذشته، مسائل بررس برای
است. ن مم غیر دو هر این که کنیم. اعتماد

نابینای دست منفعت، ِ طمع یا خیانت قصد بدون که �کنید نم پیدا تاریخ در را بینای هیچ
باشد. گرفته را

خود دارای بر و اهیم ب مردم اموال از �توانیم م تا که: است این نیم ب باید ما که کاری
پیش آنان از چپاول امر در یا نیست: ما روی پیش حالت، سه از بیش حال، این در بیفزاییم.
نیاورده�ایم کم آنان از و هدفزده�ایم به که یعن دزده�ایم، آنان اندازۀ به یا شستمان. ناز که افتاد�ه�ایم
به که دلخوشیم باز هم صورت این در نرسیده�ایم. آنان پای به جهدمان، و جد علیرغم ه این یا و

کرده�ایم.» تالش خود توان قدر

٢۵
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که همچنان بود. پادشاه ر تف و اه ن این نتایج از ی بیشتر، اندوزی مال برای تالش البته
که: بود مردم به مهم اصل این فهماندن پادشاه، مهم�تر هدف شد، اشاره این از پیش

دیدن.» نه است، هنر «ندیدن

و…

انتساب�های و انتخاب�ها و رفتار و اعمال مردم، به اصول این فهماندن برای شیوه بهترین و
بود. پادشاه

اصلیترین ومت، ح گرفتن دست در و قدرت به رسیدن اول هفته�های همان در�� پادشاه، وقت
خردمند و باهوش مردم داد، قرار دانش و بینای نداشتن را زمامدارانش انتساب و انتخاب مالک
گرفته. قرار کشورشان و خودشان روی پیش سرنوشت چه و آمده سرشان بر بالی چه که فهمیدند
را خاص سیاست و گرفته پیش در را تازه�ای مسیر تشخیصخود و درک با متناسب کدام هر پس

کردند. اتخاذ

شدند. ر دی ممال راه و کردند مان و خان و دیار ترک عده�ای

با عده�ای گزیدند. عزلت گوشۀ و کشیدند کنار ومت، ح تیررس و دیدرس از را خود عده�ای
ان، ام حد تا که گذاشتند این بر را بنایشان و شدند میدان وارد خود، آبروی و هست و مال و جان

شانند. ب درست راه و مستقیم مسیر به را آنان و کنند متنبه و هوشیار را یارانش و پادشاه

به یا حفظ برای شدند حاضر که بود کسان رفتار عجیب�تر، و جالب�تر همه از میان؛ این در و
و خفت هر به تن و بزنند دست هرکاری به دموقراضه، ومت ح در موقعیت و مقام آوردن دست

بدهند. حقارت

در نفوذ برای صرفاً و نداشتند چندان بینای هم ابتدا از که کردند افراداظهار این از عده�ای
�کرده�اند. م بینای به تظاهر پیشین، پادشاه اه دست

پیشین، ومت�های ح در اما �برده�اند م رنج بینای داشتن از همیشه که: کردند ادعا ر دی عده�ای
ذارند. ب میان در او با را مسائلشان که �یافته�اند نم هدار ن راز و محرم را کس

�داشت. برم پرده یز فت�ان اسراریش از بار، اولین برای که پرداختند اسنادی ارائۀ به ر دی عده�ای

به نسبت تنها نه پیشین، پادشاهان ومت ح دوران در صاحبانشان که �داد م نشان اسناد این
هم را یالت تش و عمل ، بیرون اقدامات که داشته�اند، درون نفرت ، روشنای و دانش و بینای
بینا افراد شناسای وظیفه�اش که زیرزمین و مخف گروه ی یل تش جمله؛ از �داده�اند. م سامان
عمدتاً و شده کور� افراد اعتراف بعضاً که گروه این اسناد است. بوده آن�ها بینای بردن بین از و
گذشته، پادشاهان کارگزاران میان در که �داد م نشان بود، مردم از عده�ای تایید و محل استشهاد
�بهره ب هم بینای کمترین از ر دی زمان در و داشته�اند کامل بینای زمان، از مقطع ی در افرادی

بوده�اند.

عملیات ی و دقیق برنامه�ریزی ی با افراد، این زدای بینای که �کردند م ادعا سند دارندگان
و پوشیده کنون تا ، امنیت مسائل دلیل به طبیعتاً و �گرفته م انجام آنان رهبری به پیچیده کامال

مانده. محرمانه

رده�اند، ن اقدام هیچ خود از زدای بینای مورد در ابتدا چرا که؛ پرسش این به گروه این پاسخ
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�شدند. نم خود تاریخ ماموریت�های انجام به موفق صورت، آن در که: بود این
مسامحه با ادعایشان ول �کرد، نم اثبات یا نف را مطلب هیچ مستقال گروه، این اسناد چه اگر

گرفت. قرار اختیارشان در باالی نسبتاً مناصب و شد پذیرفته�
پادشاه، به ارادت اظهار برای صرفاً که بودند گروه این�ها؛ همۀ از یز�تر فت�ان ش یا جالب�تر

�کردند. م کور را خود و �گذشتند م خود بینای از داوطلبانه
ل ش نفر پنج - چهار با حداکثر شاید حرکت، این شروع نبودند. گروه ابتدا در این�ها البته
تعدادشان بر روز به� روز بود، پادشاه تشویق آن، مهم�ترین شاید که مختلف دالیل به ول گرفت

گرفت. خود به ل تشّ و گروه شمایل و ل ش و شد افزوده�
رساندند پادشاه به را خودشان اولیه، داوطلب چهار-پنج همان که�� بود نحو این به ماجرا شروع
به را چشمشان که دارند آرزو پادشاه به نسبت �حدشان ب عالقه و عشق دلیل به که داشتند اظهار و
کور را خودشان چشم که شده�اند مصمم ندارد، عمل ان ام چیزی چنین چون و کنند اهدا پادشاه

نداشته�باشند. پادشاه از بیشتر چیزی ظاهر در تا کنند
خدمت واقع، به پیشنهاد، این از آن�ها واقع یزه ان و باطن نیت که است روشن�تر روز از البته
دموقراضه، ومت ح دوران در که بودند رسیده نتیجه این به آن�ها نبود. پادشاه به محبت اظهار یا
داشته خوب نسبتاً معیشت الاقل یا برسند منصب و مقام و منال و مال به �توانند م صورت در تنها

شوند. پادشاه همرن که باشند
�شدند، م مطلع �زدای بینای بر مبن تصمیمشان از وقت افراد، این نزدی دوستان و خانواده
و اختیاری و عمدی شدن کور از را آن�ها و �کردند م مخالفت تصمیم این با دلسوزی سر از طبعاً

�داشتند. م حذر بر خود دست به همیش
نشان ، نزدی افراد به آن�ها خصوص توضیحات یا کار، این انجام برای آن�ها محرمانۀ توجیه
و فداکاری نه �کنند، م ر ف خود مصالح و منافع به عمدتاً اختیاری، و عمدی کوری در که �داد م

پادشاه. مقابل در گذشت خود از
این از حرف�های ان، نزدی مخالفت قبال در استداللشان یا آن�ها محرمانه توجیه و باطن نیت

بود: دست
�شود» نم گرسنه م ش با ول خوابید �شود م چشم بدون «شب�ها

یا:
نان ، بینای کردن نابود ازاء در که �دهم م قول شما به نیست؟ درآوردن نان وسیلۀ چشم ر «م

د» بچ روغن آن، از که بیاید دست به
یا:

�فروشیم» م خرید خوب اگر �کنیم، م شاه به را پیشنهادش اول، ما نیفتاده. اتفاق که «هنوز
یا:

ببریم» در را جانمان که �دهیم م را چشممان ما ندارد. را بینا افراد دیدن چشم «پادشاه
و عشق و ارادت اظهار شد؛ مطرح پادشاه نزد آنچه ول بود ماجرا پردۀ پشت اسرار طبعاً این�ها
حت که گرفت قرار ازخودگذشت و وفاداری و محبت این تأثیر تحت چنان پادشاه و اخالصبود
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�تواند م او حال به منفعت یا تاثیر چه ران، دی بینای رفتن بین از که رد ن ر ف هم خودش پیش
باشد! داشته

عالوه و کرد ر تش آن�ها مهربان و لطف از صمیمانه فشرد، آغوش در را آنان گرم به ه بل
نظر در زداییشان بینای عملیات از بعد برای هم را بلندی مناصب و مقام�ها کالن، پاداش�های بر

داد. آن�ها به را وعده�اش و قول و گرفت
عشق برجسته نمونه�های عنوان به افراد این از �هایش سخنران همۀ در پادشاه روز، آن فردای از
اهدا آن�ها به هم افتخاری نشانهای ، عموم مراسم در و برد نام میهن و پادشاه به نسبت فداکاری و

کرد.
خصوص محافل در حت فداکاری، و عشق نمونه�های این که شد باعث قضایا این مجموعۀ و

هم خودشان و نزنند. خود واقع و اولیه یزه�های ان از حرف ر دی هم خانوادگ و محرمانه و
کنند. فراموش �کردند، م ارائه �تر نزدی دوستان و خانواده مخالفت قبال در که را استدالل�های
انجام برای و شوند ترغیب و تشویق کاری چنین انجام به هم ران دی که شد سبب مهمتر آن از و
بخصوصکه یرند. ب سبقت ر دی ی از و نند بش دست و سر آن، نتایج از استفاده و فداکاری این
دامن باور این به ت، ممل سطح در موجود تبلیغات تمام و رانش روشن و پادشاه �های سخنران

که: �زدند م
و فالکت و مصیبت جز حاصل صاحبش برای که ندارد، کوری بر مزیت تنها نه «بینای

�آورد» نم ارمغان به هالکت

�کردند: پرم را مردم چشم دست، این از نوشته�های دیوار و شعار�ها و
�دزدد» م بیشتر �بیند، م بهتر که «هر

و
است» ندیدن در اری «رست

و
ندارد» چشم دارد شعور هرکه و ندارد شعور دارد، چشم که «هر

و
هالکت» ، بینای و است فالکت «دانش،

و چشم�داران به نسبت ومت ح تحقیرآمیز رفتار مشاهدۀ و سو ی از فرهن این ترویج
را کوری آرام آرام مردم، که شد سبب ر، دی سوی از جاهالن و کوران اکرام و اعزاز و دانشمندان
و شوند حقارت و خفّت دچار دانشمندان که شد سبب دهند. ترجیح دانش به را جهل و بینای به
مردم، که شد سبب ریزند. ب عالم و علم از مردم، که شد سبب ببرند. پناه انزوا و عزلت گوشه به
مسند بر نابینا جاهالن و نادان کوران که شد سبب و…. بدانند حقارت اسباب را چشم داشتن

یرند. ب دست در را ت ممل و مردم سرنوشت و تقدیر و بنشینند و عزت و قدرت
صورت به افتخار نشان اهدای و چشم اعطای مراسم پس، آن از که است گفتن هم این و…
نام ثبت چشم، اعطای روزافزونِ داوطلبانِ که ترتیب این به درآمد. مستمر آئین مراسم و سنت ی
میدان در آن�ها از معین تعداد پادشاه، وقت تناسب به هفته هر تا �ماندند م نوبت در و �کردند م
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رسیده وفور حد به آن تولید که – را کورکننده مایع پادشاه حضور در و شوند حاضر شهر، اصل
یرند. ب افتخار نشان پادشاه، شخص از و انند بچ خود چشم در بود-
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خداست محل بچه پادشاه

تحمل آدم که است این ومت ح از ناش بیماری�های یا عوارضقدرت، یا سلطنت، تبعات از ی
یا مافوق قدرت این اگر حت �دهد. م دست از را خودش از باال�تر موجود یا مافوق قدرت دیدن

باشد. خدا خود بر�تر، مقام
تخت یا قدرت ه اری بر کس وقت که است داده نشان تجربه روشن�تر، کم یا ر دی عبارت به
نماندن قانع یعن است. تمامیت�طلب �رود، م سراغش به که بیماری�ای اولین نشست، سلطنت
باب یا عداوت جبهه گشودن و ندارد اختیار در آنچه تصرف برای تالش و دارد اختیار در آنچه به

دارد. وجود او از باال�تر یا او سطح در که قدرت با معامله
ه این به بسته و �شود م متفاوت کل به ماجرا باشد، خدا باال�تر و بر�تر قدرت این اگر حاال

متفاوت�تر. باشد، شعورداشته و عقل چقدر پادشاه
خدای ادعای خودش فرعون- مثل – باشد �بهره ب هم شعور و عقل کمترین از پادشاه این اگر

رقابت به شروع ابلهانه�اش ذهن با و �زند م دونبش دکان ی �همتا، ب خدای مغازۀ مقابل و �کند م
را دمش مهلت، موقّتِ دورۀ ی از پس هم خدا و �کند م کشیدن نشان و خط و خواندن کری و

بخورد. ان ت آب از آب ه �آن ب �اندازد، م دریا به را او و �گیرد م
و خضوع خداوند، الیزال قدرت مقابل در خودش باشد، داشته درمان و درست عقل اگر

�کشاند. م عبودیت و بندگ و معرفت به خود تبع به هم را مردم و �کند م تعظیم
�کند: م انتخاب را مسیر دو این از ی باشد، داشته دنیا�مدارانه و نفس�گرایانه عقل اگر و

دست�ساز خدایان آن و �تراشد م غیره و چوب و سن جنس از خدایان مردم، برای اول: راه
شیوه، این البته که �شود. م آنان سرپرست و متولّ هم خودش و �زند م جا واحد خدای نمایندۀ را

ندارد. کارآی گذشته، اندازه به و شده نخ�نما و کهنه زیادی حدود تا
�زند. م جا مردم و خدا میان واسطه و خدا تام�االختیار نماینده را خود پادشاه، دوم: راه

است: برخوردار مزیت چند از سیاست این
�کند. نم ضایع را خودش و �افتد نم در خدا با مستقیم طور به پادشاه -١

�دهد. م آسمان و معنوی رن خود، زمین و مادی قدرت به -٢
�کند. م مدیریت را مردم معنوی نیاز -٣

نماینده و کمرن را حقیق خدای تدریج به است، چشمشان در عقلشان که مردم برای -۴

٣١
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�کند. م پررن زین، جای حد تا را خودش یعن او محسوس و ملموس
باز خودش را مردم محرمانه نامه�های و خدا اه پیش در مردم ایات ش و انتقادات صندوق -۵

�یابد. م تسلط و گاه آ مردم، پنهان زوایای و اسرار همۀ به و �کند م
اه جای پادشاه، برای تدریج، به استادند، خرافه�سازی و خیال�پردازی در مردم که آنجا از -۶

از درجه این به عمراً عواملش و پادشاه خود که �پردازند م کرامت�های و افسانه�ها و �سازند م
�کنند. نم پیدا دست خالقیت

اندازی راه و تأسیس به و کند انتخاب را دوم راه پادشاه، که است طبیع توصیفات، این با
بپردازد. زمین روی خدا نمایندگ دفتر

این ران روشن پیام اصلیترین پادشاه، توسط نمایندگ این تأسیس و تصمیم این اتّخاذ از بعد
که: شد

وید.» ب پادشاه به دارد، خدا با حرف کس «هر
دلپذیر پادشاه ذائقه به آنقدر خدا نمایندگ شیرین طعم نشد. ختم نقطه همین به ماجرا ، ول
شعار�ها و رفت پیش الوهیت اه جای سمت به شتاب با و نشد متوقف نمایندگ مرحله در که آمد

قبیل: از شعارهای شد، اولیه پیام زین جای تازه�ای پیام�های و

زمین. روی خدای یعن پادشاه، •

خداست. از اطاعت پادشاه، از اطاعت •

.١ است ی پادشاه و خدا فرمان •

خداست. برابر در تعظیم پادشاه، مقابل در تعظیم •

پادشاه که بود مردم وجود در باور این تثبیت شعار�ها، این ترویج از پادشاه، هدف مهم�ترین
خدا دستور به �کند م چه هر �گوید، م خدا قول از �گوید م چه هر �گیرد، م فرمان خدا از مستقیماً
محبوس یا �کشد م را که هر �نشاند، م یا �دارد م بر که هر �ستاند، م یا �دهد م چه هر �کند. م

�کند. م اجرا را خدا دستور امور، همۀ در و… �کند م
که: بود این باشد، داشته پادشاه برای �توانست م مردم باورِ این که منافع بیشترین

را خود و ذارد ب خدا عهدۀ به و بردارد خود دوش از را رفتارش و اعمال همه مسئولیت اوال:
کند. تطهیر خداوند به تهمت بهای به

بیاورد. پدید اطاعت و ین تم لوح، ساده مردمان در ثانیاً:
بردارد. میان از خدا با ضدّیت بهانه و محمل با را مخالف و ناراض و معترض افراد ثالثاً:

به را پادشاه گفتار و رفتار و اعمال تمام که شد این ران روشن وظیفۀ عمده�ترین پس، آن از
یافته عزت خدا نزد در ببخشد، عزت کس به پادشاه اگر که کنند تفهیم مردم به و دهند نسبت خدا
و بذل کس به پادشاه اگر است. کرده مقدر را او کشتن خدا شد، ب را کس پادشاه، اگر است.

و… کرده زیاد را او روزی خدا کند، بخشش

است. شعار همین ادب و مدرن قرائتِ- -ببخشید، ورژنِ شاه»، فرمان چه یزدان فرمان «چه ١شعار:
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ندارد. خدا با هم چندان فاصلۀ نباشد، خدا خود اگر پادشاه باالخره، و
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۶ فصل

اهداف برای ر م است، زشت کار دزدی
متعال

و تواضع از رگه�های که جای تنها دموقراضه، �های سخنران و و�ها گفت و بحث�ها همۀ میان در
�شود. م مطرح دزدی مسأله که است جای �خورد، م چشم به فروتن

استادید امر این در شما «همۀ استکه: این محافل و مجامع چنین در پادشاه جمله مشهور�ترین
�دهم.» م پس درس شما مقابل من و

سبب زیردستان، مقابل در �اش فروتن و تواضع بخصوص و پادشاه اکرام و تشویق گونه این
و اصول هم اگر و دهند انجام بیشتری احساسمسئولیت و رم دل با را وظایفشان آن�ها که �شود م
ذارند. ب پادشاه اختیار در ، فروتن با را آن�ها کردند، کشف را پیچیده�تری روش�های یا تازه قواعد
و دزدی�ها افشای ، پادشاه به رسیدن ام هن دموقراضه، شعار محوری�ترین و مهم�ترین اما و
گونه هر با مخالفت و آن�ها همۀ کردن وم مح آن، تبع به و برادران سوء�استفاده�های و چپاول�ها

بود. مادی و مال تخلف
این �آورد، م پدید مردم در کردن�ها وم مح و مخالفت�ها و شعار�ها این که توقع �ترین طبیع
در را تخلف �ترین کوچ که باشد مبرا ، مال تخلف کمترین از خود تنها، نه دموقراضه که بود

کند. برخورد ن مم وجه شدید�ترین به آنان با و برنتابد انش نزدی و ان وابست و گروه میان
از سادگ به بتواند دموقراضه که نبود چیزی ومت، ح مادی و مال انات ام ر، دی سوی از
مهم�ترین از ی واقع�بینانه�تر؛ و دقیق�تر عبارت به بماند. �تفاوت ب آن به نسبت یا ذرد ب آن کنار
و مال به رسیدن ومت، ح گرفتن دست در برای دموقراضه جمله از و پیشین پادشاهان اهداف
به �داد، م سخن داد برادران ومیت مح و دزدی مذمت در دموقراضه اگر و بود بار بستن و منال
خود اختیار در را ت ممل مادی و مال منابع تمام خود، ومت ح زمان در آنان که بود دلیل این

بودند. ساخته محروم هم ان ام �ترین کوچ و کمترین از را او و گرفته
چرا که کند پیدا توجیه و توضیح خود طرفداران برای الاقل �بایست م پادشاه حال، هر به
برای �کرده، م ومشان مح و �شمرده م خالف خود، از پیش ومت�های ح برای که را کارهای همه

ندارد. آن�ها انجام از ابای هیچ و �شمرد م مجاز خود،
اسناد از و آمده پادشاه محرمانه نسبتاً �های سخنران از ی در توجیه یا توضیح این خوشبختانه

افتاده. نویسنده دست به بعد�ها که است معدودی اسناد از ی و آورده در سر محرمانه

٣۵
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�شود: م نقل عیناً پادشاه سخنران از موجود سطر چند شده، که هم امانت رعایت برای

خرج خود پلید اهداف جهت در را مردم اموال که بود این پیشین، ومت�های ح گناه …»
جهت در ه بل �کنیم، نم خرج آنان پلید اهداف جهت در را اموال این ما که حال در �کردند. م
برخوردار شعور و عقل میزان کمترین از که کس هر و �کنیم. م خرج خودمان ارجمند اهداف

ببیند. آن�ها و ما میان را آسمان تا زمین تفاوت �تواند م باشد،

به اکنون اما است» زشت کار «دزدی �گفتیم: م که هستیم خودمان حرف سر کامال ما پس
و �کنیم م تصریح بود، مانده مغفول وضوح، شدّت از حال به تا که طبیع کامال استثنای ی

�دهیم: م امل ت ترتیب این به را خود تاریخ جمله

«. متعال اهداف برای ر م است زشت کار «دزدی

در �کنیم، م خودمان ومت ح تقویت و یم تح صرف را مردم پول ما وقت ر، دی عبارت به
به یعن بود. خواهند ما زار سپاس و قدر�شناس یقیناً مردم و کرده�ایم. خدمت مردم به حقیقت
اگر و ذاریم. ب کار این روی دزدی اسم نباید باشیم، داشته دقیق�تری اه ن بخواهیم اگر واقع
صدا اسم، این به را کار این پیشین، ومت�های ح در مردم که است دلیل این به صرفاً �گذاریم م

�کرده�اند. م

از برخ حضور ول هست، و بوده دزدی آداب در ما، امروز جلسه موضوع و عنوان البته
را مقدمات این بیان من که شد سبب جلسه در یابو دقیق�تر؛ عبارت به یا خن نسبتاً دوستان
از نتیجه�گیری و جمع�بندی ی اول است الزم آدابدزدی، مورد در اما و شمارشکنم. ضروری
بیشتری توضیحات شد، الزم اگر بعد و نشود خارج دستم از سخن رشته که باشم داشته مطالب

بدهم.

که: �گیریم م نتیجه وییم؛ ب است قرار آنچه از ما پس

واالیسرقت مقام به انسان هیچ نفساست. به اعتماد خونسردیو دزدی، در اولیناصل -١
که آرامش و خونسردی همان با�� و بداند خود مال را ران دی مال ه این ر م �کند نم پیدا دست

کند. منتقل خود توبرۀ به را ران دی اموال �کند، م جا به جا را خود مال

هشیارند. و بیدار مردم همۀ که زمان یعن است. روشن روز دزدی، برای زمان بهترین -٢
سر بر خاک و زبون و ذلیل انسان �کند، م دزدی به اقدام مردم، چشم از دور و شبانه که کس آن

است.

دزد! بزنید: فریاد و کنید اشاره دست دور در نقطه�ای به عملیات، شروع از قبل همیشه -٣
برسید. کارتان به آرامش با شما شد، جلب سمت آن به ان هم توجه وقت و دزد!

دزدی امر در که کس آن است. ناپذیر خدشه اصل دزدی، در انصاف و عدالت رعایت -۴
درآمد از بخش که کس آن نیست. اعتماد قابل هم ری دی امر هیچ در نباشد، اعتماد قابل
مقام و شری کسکه آن یا �گذارد، �اشم نامرئ جیب در و �کند م پنهان ارانش هم از را دزدی
زیان خودش حقیقت در �گذارد، نم �ها فرورفت و �ها درآمدگ همۀ جریان در را خود باالدست

�خورد. م سرما و �ماند م �کاله ب سرش بعدی عملیات در و �کند م

بقای… رمز دزدی، در ثروت عادالنه تقسیم پس
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متاسفانه که باشد اسناد صفحاتبعدی در باید قاعدتاً پادشاه، سخنران ادامه طبعاً و جمله ادامه
نیست. دست در آن از نشان و رد هیچ
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٧ فصل

است آبادان مقدمۀ ویران

مشغول پادشاه که روز ی گفت: �توان م جواب در شده، شروع کجا از ماجرا که بپرسد کس اگر
نام سیاست، و تفریح و برگردش که داشت دوست (پادشاه بود ل جن مناطق از بازدید و بررس
راهنمایشفاصله و او میان اتفاق کامال طور به کوتاه، بسیار زمان ی در ذارید) ب بازدید و بررس

افتاد.
ونه؟ -چ

توجه شدّت از – داشت نام عصاوش که – پادشاه ویژه محافظ و راهنما که ترتیب این -به
و سر به شاخه اصابت و نشد رویش پیش یده، خش شاخه ی وجود متوجه پادشاه، عبور مسیر به

گردید. او چشم اطراف و صورت ناحیه در عمیق نسبتاٌ جراحت بروز باعث او چشم
لحظه�ای - �کرد نم رها هرگز�� که – را پادشاه دست – �اختیار ب و ارادی غیر کامال طور به او

کند. معاینه را صورتش و چشم و سر تا کرد رها
به بود، شده حادثه وقوع متوجه قاعدتاً عصاوش وای و آخ و فریاد از و حرکت این از پادشاه
ادامه خود راه به ث م و توقف �کمترین ب ند، ب محافظش مداوای برای ری ف و بایستد ه این جای
چنان �گرفت. م قرار آسیب و معرضخطر در او خود محافظ، از بیش و پیش ه این از غافل داد.
ریشه به پایش رفته ن فاصله و برنداشته قدم چند هنوز پادشاه یعن داد. رخ هم اتفاق همین که

داد. دست از را تعادلش و کرد اصابت بود زده بیرون خاک از که درخت ی
زمین سمت به را دستش دو نبیند، زیادی آسیب و نخورد زمین به صورت با ه این برای پادشاه

کند. وارد او به بیشتری آسیب �تواند م قدم ی در درخت تنه ه این از غافل کرد، حایل
اف ش و شد کوبیده درخت تنۀ به شدّت با �اش پیشان برسد زمین به پادشاه دست ه آن از پیش

گرفت. را صورتش و سر تمام خون و برداشت
و دادند نجات وضعیت آن از را او و سررسیدند بالفاصله پادشان همراهان و محافظان بقیه

شدند. جراحتش مداوای مشغول
کرد. صادر عجیب فرمان حادثه این وقوع از بعد بالفاصله پادشاه

بود: این فرمان
نیست. گذشت قابل مانع هیچ پس این از بشود، مسطح باید جا همه

و ماند باق همیشه برای فرمانش اما یافت التیام کوتاه نسبتاً زمان در پادشاه آسیب و جراحت

٣٩
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آورد. بار به ناپذیر جبران تبعات
و درآورند ریشه از را درخت�ها پادشاه فرمان امتثال در قدم اولین عنوان به ومت ح ماموران

کردند. خانه�ها و دیواره�ها تخریب به شروع بعدی درگام
از حال هر به ول نداشتند زیادی ارتفاع چه اگر که رسید جو و گندم مزارع به نوبت آن از پس

بودند. بلند�تر زمین سطح
دشمن درختان بود، گرفته صورت درخت ی توسط پادشاه به صدمه و آسیب که آنجا از
که چیزی هر �شد. نم محدود درختان به پادشاه با دشمن و عداوت اما شدند. قلمداد ی شماره
محسوب ت ممل و پادشاه دشمن بالقوه داشت زمین به نسبت سطح اختالف یا ارتفاع کمترین

بشود. پادشاه ون سرن بان و باعث مقتض زمان در که نبود بعید هیچ و �شود م
فقط - درخت با پادشاه تصادف یعن - حادثه این شد اشاره فصل ابتدای در که همچنان البته
شود تلق پادشاه توسط ویران و تخریب آغاز زمان یا پادشاه فرمان صدور بهانه عنوان به �تواند م
پیش�پا و کوچ اندازه آن به حادثه�ای که �تواند م عاقل آدم هر وگرنه ندارد. ری دی اعتبار هیچ و

یرد. ب قرار سرنوشت�ساز و مداوم و مهم حدّ بدین فرمان دستور مبنای �تواند نم افتاده
که: است این شفاف�ترش و صریح�تر بیان بله،

محمل و بهانه عنوان به حادثه این از و سرداشته در را سترگ چنین تصمیم قبل از پادشاه
کرده. استفاده

رفتار چنین قبال در مردم العمل س ع آن و �آید م پدید مهم بسیار سؤال ی طبیعاتاً اینجا در
است. منتظره�ای غیر

ومردم بزنند فراگیر و گسترده چنین تخریب به دست ومت ح ماموارن که است ن مم چطور
ندهند؟ بروز خود از العمل س ع اعتراضو کمترین

که: است این پاسخ
عادت «مردم یعن پادشاه اصل مهم�ترین و اولین که �آید م پیش کسان برای سوال این اوال:

رده�اند. ن باور را �کنند» م
از آن�ها نیامده�اند. ری دی سرزمین از و نیستند بافته جدا تافته�های که ومت ح ماموران ثانیاً:
�کنند. م خراب را ر دی ی خانه�های که مردم�اند این عمل، در و مردم�اند همین ان وابست و ان بست
کاری هیچ دموقراضه ومت ح در که است این است مهم�تر خیل ثانیاً و اوال از که ثالثاً: و
بهترین که �رسند م باور این به عوام، مردم و مردم عموم و �گیرد نم صورت توجیه و تبلیغ بدون
دموقراضه که است کاری کار بهترین و �گیرد م دموقراضه که است تصمیم زمان، هر در تصمیم

�کند. م
مبرهن اصول به تبدیل تدریج به �شود م مطرح ران روشن توسط ابتدا که پیام�های و شعار�ها
عداوت و جهالت و حماقت به متهم �کرد م مخالف آن�ها با کس اگر که نحوی به گردید. مسلم و

�گردید. م
مثل: شعارهای

�سازد» م بهتر �کند، م خراب بیشتر کس «هر
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یا
باشد» داشته کردن خراب جرأت که دارد ساخت توان «کس

ه: این رایج�تر و موجز�تر همه از و
است» آبادان مقدمۀ ، «ویران

خراب در او ذارد. ب خود حال به و کند خراب را چیز همه که نبود این غرضشاه و قصد پس
به �توانست م زمان آبادگری و سازندگ ول . آبادان قصد ویران در و داشت ساخت نیت کردن
با جا همه و رسیده سرانجام به احسن نحوه به ری ویران کار که شود شروع رسم و جدید طور

باشد. شده سان ی خاک
رای برای بهانه�ای و یزه ان مردم ه این و �کرد م ر ف بعد دورۀ انتخابات به دموقراضه هم شاید

باشند. داشته او به دادن
بیدار و �خوابیدند م و �کردند م زندگ و کار آزاد، هوای در روز و شب ه این از مردم حال هر به
شده خالص قفس، شبیه خانه�های از پادشاه لطف به ه این از بودند، خرسند و راض �شوند، م
تحمل و کار و کشت به ناگزیر گذشته، مثل ه این از و داشتند شادمان و رهای احساس بودند،
حت و �کشیدند م بردوش را آنان زحمت و تالش بار همجوار، ممال و نبودند زحمت و رنج

به فقط زحمت، و رنج همه آن ازاء در و �کردند م تقبل هم را منازلشان در پشت تا آن نقل و حمل
در �داند، م رضایت خورده، خاک و بالاستفاده و �مصرف ب جواهرات و طال�ها از ه ت چند گرفتن

�گنجیدند. نم خود پوست
�کردند. م دعا داشتند، او سر صدقه از را نعمت�ها این همه که پادشاه، جان به و …
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بیشتری زغال به شدن گرم برای بینوایان
محتاجند

و چوب با که بودند ران صنعت و هنرمندان تاریخ، در ری دی دورۀ هر مثل هم دموقراضه دورۀ در
یا �داد م جال را مردم جان و روح و داشت هنری ارزش یا که �ساختند م چیزهای سفال، و سن
من �گوید: م نویسنده �شد. م مردم استفاده مورد وسایل یا دست ابزار که داشت کاربردی جنبه
کار�شناسان اگر که آثاری دیده�ام. مصر موزه در خودم چشم با را کاربردی یا هنری آثار این از بعض
که بپذیرد �تواند نم جور هیچ نند، ن اثبات آیه و قسم با را ساله�شان هزار چند قدمت ، باستان آثار

باشند. بوده توانمندی و زبده هنرمندان چنان دوری، آن به گذشتۀ در

پایداری و مقاومت و دوام دلیل به مفرغ و فلزی و سفال و سن آثار که است طبیع البته
که هنری آثار همۀ از نمایندگ به – باشند. گرفته عهده به را موزه�ها در حضور مسئولیت بیشتر،

– �شده�اند. م ساخته و… حصیر و چوب قبیل از ری دی مصالح و مواد از

که: است داستان از مرحله این به رسیدن مقدمات، این چیدن از نویسنده غرض اما و

استفاده چوب، از آثارشان خلق در که هنرمندان آن، از پیش و دموقراضه پادشاه دوره در
کار ابزار و مواد هم که �رفتند م نیمه�خش یا موت به مشرف درختان سراغ به طبیعتاً �کردند، م

نرسانند. درختان و ل جن به آسیب هم و یرند ب وام طبیعت از را خود

مواجه شاداب، و زنده و سالم درختان قطع با زمین، هموارسازی طرح در وقت هنرمندان، این
�وقفه ب و شبانه�روزی تالش با باشند، کرده جلوگیری آنان کامل نابودی از الاقل این�که برای شدند،
از بیشتری بخش الاقل تا هنری، آثار به تازه و چوب�های�تر بیشتر چه هر تبدیل به کردند شروع
را هنرمندان ناپذیر خست تالش این آنچه و باشند. کرده ماندگار خود توان اندازۀ به را طبیعت
زغال. به شده قطع درختان همه تبدیل بر مبن بود پادشاه غیرمنتظره دستور بخشید، حدّت شدّتو

هر و بود شده برداشته پادشاه تاریخ دستور اساس بر دیوار�ها و سقف�ها همۀ که شرایط در
شوند ل مش دچار سرما، شروع با مردم که بود طبیع بود، رفته میان از زمین، بر سطح اختالف

باشند. گرم�کننده مواد و وسایل نیازمند و

سرمای معضل و رسید مردم داد به پادشاه هوشمندانۀ و مدبرانه طرح باز هم مقطع این در
کرد. حل نحو بهترین به را زمستان

۴٣
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تبدیل را شده قطع درختان تمام دقیق، سازمانده و برنامه�ریزی ی با که داد دستور پادشاه
دهند. قرار مردم اختیار در حساب�شده، و دقیق برنامه ی اساس بر را زغال�ها و کنند زغال به

باید محرومین، و معلولین و فقرا طبیعتاً پادشاه، عموم و کل سیاست و بنیادین شعار با
زمان در یا و داشتند بهتری اقتصادی وضع که کسان همۀ و �شدند م بهره�مند بیشتری زغال از
زغال سهمیه از کل به اگر بودند، متهم ومت ح با نزدی یا دور اری هم به برادران، حاکمیت
فقرا زغال خاکه�های از ین، سن هزینه�های پرداخت با �توانستند م حداکثر �شدند، نم محروم

کنند. استفاده

و نزدی دوستان به را کار زغال، عادالنه توزیع طرح دقیق اجرای از اطمینان برای پادشاه
از بخش در صادقانه، و درست فعالیت جهت در آنان یزه ان تقویت برای و سپرد خود مطمئن

کرد. سهیمشان حاصله درآمد

و جمالت ران، روشن و پادشاه �های سخنران اغلب محور و شعار�ها عموم زمان، این در
بود: دست این از مفاهیم

شوند.» گرم بیشتر باید «محرومین

نیازمندند.» شدن گرم برای بیشتری زغال به «مستمندان

سرما طعم باید اکنون �کردند، م غصب را محرومین گرمای قبل، ومت�های ح در که «آن�ها
بچشند.» را

بدهند.» پس گرما باید اکنون اندوخته�اند، چرب گذشته، در که «آن�ها

است.» نابینا�تر و بینوا�تر که است کس آن از بیشتر «زغال

چندان کاربرد عمل در ول بود جذاب و زیبا شعار، مرحله در اگرچه حرف�ها این از برخ البته
و داشتند شدن گرم به نیاز محدودی اندازه تا حال هر به هم محرومین که دلیل این به نداشت.
خود مازاد زغال که بود طبیع شرایط، این در �شد. م آزارشان و اذیت باعث حد، از بیش گرمای
شوند. بهره�مند آن عادی و مال منافع از و بفروشند نداشتند، زغال ول داشتند پول که کسان به را

و شد مطلع ماجرا این از زودی به داشت، که متنوع و مختلف ماموران و عوامل با پادشاه
دستور طبق که �فروختند م را چیزی محرومین، چراکه �دید. نم آن با مخالفت برای هم دلیل
ول بودند. شنیده پادشاه از را وعده�اش که �رسیدند م نوای و نان به و بودند شده� آن مال پادشاه،

را مازاد زغال�های خودش چرا که رسید سوال این به خودش، درون در پادشاه صباح، چند از پس
نشود؟! بهره�مند آن منافع از و نفروشد

هیچ نداشت عادت دموقراضه که آن�جا از اما بود. معلوم تردید، و سوال این نتیجه خب!
به که کرد اعالم یز شوران و حرارت پر سخنران ی ط بستاند، یا بدهد منت بدون را چیزی
را ثروتمند و مرفه ولو انسان هیچ کشیدن سرما �تواند نم �اش عاطف و انسان خصلت�های دلیل
�دهد م اجازه هم محروم غیر و سالم افراد به کرامت و بزرگواری و لطف کمال با پس کند. تحمل
متعلق بالذات و اصالتاً زغال، که آنجا از ول شوند. بهره�مند زغال از شدن گرم برای پس این از که
بپردازند. پادشاه به محرومین به کم برای را مالحظه�ای قابل پول �نواست، ب و ین مس افراد به

را آنان عموم و آورد پدید غیرمحروم افراد دل در امید و شادی از موج پادشاه، حرکت این
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محتاجند بیشتری زغال به شدن گرم برای بینوایان ۴۶ صفحۀ



٩ فصل

است �نظیر ب و متفاوت کیمیاگری پادشاه،

یز طمع�بران لحن با و بچرخند خیابان�ها و کوچه�ها در دوره�گردان یا مال�خر یا دستفروش که این
و تعجب�آور پدیده�ای مس» هم�وزن �دهیم، م «طال طال.» قیمت به �خریم، م «مس بزنند: فریاد

است. یز فت�ان ش

تعجب یعن دادند؛ نشان را س�العمل ع همین اول پدیده، این با مواجهه در هم دوره آن مردم
درست که شوند مطمئن تا کردند تیز را گوش�هایشان بعد شدند. ناباوری مشغول هم کم و کردند
تیز گوش�های با سپس کردند. تعجب بیشتر شنیده�اند، درست که شدند مطمئن وقت و شنیده�اند.
خریدار یا صدا منبع دنبال به بازمانده، تعجب از �اختیار ب که دهان و درآمده حدقه از چشم�های و
آن�ها از بیشتر اطمینان برای باز و دیدند خودشان چشم�های با را مال�خر یا دوره�گرد افراد و گشتند
م مح و مثبت پاسخ شنیدن با و شنیده�اند؟ که است چیزی همین دقیقاً مطلب، آیا که پرسیدند
�دهند؛ م طال و طال. قیمت به �خرند؛ م مس بله! که: کردند حاصل یقین دوره�گرد�ها، قاطع و

مس. هم�وزن

دستفروشان شعارهای اغلب مثل که شد معلوم و نشد محقق دقیقاً ادعا این عمل، در اگرچه
و غیرطبیع افتاد، اتفاق که هم حدی همان در�� ول است بزرگنمای و اغراق به آمیخته دوره�گرد

�رسید. م نظر به غیرمنطق حت

چهار به ول بود) مس قیمت برابر س الاقل (که طال قیمت به نه مردم، از را مس افراد، این
�پرداختند. م نقد پول آن ازا در و �خریدند م واقع قیمت برابر

اگر که �دیدند م مردم ول بود یز بران سوال و تعجب�آور شدت، به اگرچه معامله�ای چنین
از است ن مم نند، ب پرسیدن سوال و کردن تعجب صرف حد- از –بیش را وقتشان بخواهند
�ترین ابتدای و ساده�ترین نشوند. موجودشان مس�های همه فروش به موفق و بمانند عقب قافله،

�کرد: م را م ح همین هم عقل

جیب به و پول آن �چهارم ی با مس، میزان همان خریدن�� قیمت، برابر چهار به مس، فروختن
واقعا رسیدن. قبل روز دارای چهاربرابر به امروز و شدن ثروتمند شبه ی یعن مابه�التفاوت. زدن
و تحلیل و بررس و ر ف برای مجال معامله، بحبوحۀ و بحران در و زمان آن حساس شرایط در
را خانه پستوهای و سنبه�ها و سوراخ تمام که بود این کار، عاقالنه�ترین و مهم�ترین نبود. ارزیاب
کنند پیدا را - دست دم و غذاخوری قاشق و بشقاب حت و – موجود مس�های همۀ و ردند ب

۴٧
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واقع قیمت برابر چهار و دهند تحویل ساده�لوح و مغز سب خریداران به و ذارند ب هم روی و
از آب�ها افتادن و تاب و تب فروکش�کردن از بعد شب، آخر و کنند. خوشحال و یرند ب پول آن
آن�ها، کردن خرج کیفیت مورد در برنامه�ریزی و بررس و بحث و پول�ها چندباره شمردن و آسیاب

که: بیفتند سوال این صرافت به تازه

معامله�ای چنین داوطلب که باشند خورده خر مغز باید عده�ای ونه چ و چقدر چرا؟! چرا؟!
�دهند. م تشخیص را آن بودن زیانبار هم آدم�ها ابله�ترین و ساده�ترین که معامله�ای بشوند؟!

پراکندن و فرضیه پرداختن و نظریه ساختن به کنند شروع �رسند، نم روشن پاسخ به چون و
و… شایعه

پس، آن از و نیاورد دوام هم فردا شام تا شایعات، و نظریات این از برخ عمر که چند هر
و موقت شایعات این خاصیت حداقل ول شود. پرداخته و ساخته ری دی فرضیات و نظریات
و پخت ذهن، کاذب اشباع برای موقت خوراک سوی از که است این اساس و �پایه ب فرضیه�های

�کند. م پر را خالیق فراغت اوقات ر، دی سوی از و �شود م پز

کنار از �اعتنا ب ندارد، سازگاری سر ، اغراض و اهداف چنین با مطلقا نویسنده، که آنجا از و
�گیرد. م پ را داستان ادامه و �گذرد م شایعات آن

اولیۀ ابزار و وسایل به و بودند سرخوش دیروزشان، معاملۀ از همچنان که مردم بعد، روز صبح
�های پیش�بین مطابق را خود نیاز مورد ظروف و وسایل تا شدند ر�ها مس بازار راه محتاج، زندگ
منظره�ای با فت ش کمال در ان هم ول کنند. خریداری فروش، قیمت چهارم ی به قبل، شب

�کردند. نم هم را تصورش آن، از پیش که شدند مواجه

خورشید، بازتابنور و �خراشید م گوشرا زیاد، صدایشازفاصلۀ گذشته، در که ر�ها مس بازار
کور و سوت چنان �کرد، م خیره را چشم دور، راه از قابلمه�اش، و دی و سین و طشت سرخ در
مردم ول نبود. باورکردن است. نبوده ری مس بازار و مس نام به چیزی آنجا در هرگز گوی که بود
خانه�ها، در موجود مس�های ازخریدن پیش مس، خریداران که واقعیت این پذیرش به شدند ناگزیر
پرداخته�اند. آن ازاء در هم خوب پول و خریده�اند جا ی را بازار تمام مس موجودی آن، با همزمان یا

در را آزاردهنده�ای و تلخ بوی اما افتاده، اتفاق چه دقیقاً که بفهمند �توانستند نم چه اگر مردم
و بشقاب مثل ، زندگ وسایل و ابزار �ترین ابتدای تهیۀ برای ضمناً و کردند حس خود شامه�های

گرفتند. دست به کنم چه کاسه قابلمه، و قاشق

یا دلیل مورد در پادشاه رسید. مردم داد به پادشاه گذشته، مثل هم مقطع این در خوشبختانه
�دریغ ب حمایت وه، باش و پرشور سخنران ی ط ول نداد توضیح مس، قحط بروز دالیل
مس تأمین جهت در را خود توان تمام که داد قول و کرد اعالم باخته مس و محروم مردم از را خود

یرد. ب کار به مردم، نیاز مورد

و دربار به �توانند م روز همان فردای�� از که داد بشارت مردم به اجرای قدم اولین عنوان به
تعداد براساس را خود نیاز مورد ظروف حداقل و ابتدای وسایل و کنند مراجعه آن شعبه�های

یرند. ب تحویل فل ت تحت افراد خانواد

پادشاه از مردم و آورد پدید مردم دل در نشاط و امید و شادی از موج پادشاه، بشارت این
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ستایش و تقدیر ، قطح روزهای برای نیاز مورد مس تدارک و هوشمندانه�اش پیش�بین خاطر به
کردند.

اختیاریشان در بودند فروخته مردم که قیمت نصف به را مس که بود این پادشاه لطفمضاعف
مردم حال هر به ول بود برابر دو مس، قبل و واقع قیمت به نسبت اگرچه قیمت این �داد. م قرار

�ساخت. م بهره�مند مالحظه�ای قابل سود از را

این داد نشان را خودش زمان مرور و تدریج به اما �آمد نم چشم به خیل ابتدا در که ل مش ی
�شد. نم منحصر و محدود قاشق، و بشقاب فقره دو – ی همان به�� مردم نیازهای همۀ که بود

از بسیاری و �آمد م حساب به شغل و حرفه�ای ابزار عده�ای، برای مس مصنوعات از برخ
به ول �رسید، نم نظر به ابتدای و اصل قاشق، و بشقاب اندازۀ به اگرچه که بود نیاز مورد وسایل

و… پاش آب و شمعدان و آینه قاب مثل �آمد، م حساب به زندگ ملزومات جزء حال هر

بودند، رفتن مهمان و دادن مهمان و روند و آیند اهل سابق، از که مردم این�ها، از گذشته و
خودش خانوادۀ نفرات تعداد به فقط میزبان هر ه این �خوردند. م زیادی صدمۀ محدودیت، این از
قبیل، این از مسأله ده�ها و ببرد خود همراه را ظرفش که شود ناگزیر مهمان هر و باشد داشته ظرف

بشوند. خود اولیۀ سهم به نسبت بیشتری مس میزان متقاض مردم، که شد باعث

مردم به اساس همان بر�� و بود کرده را الزم �های بین پیش هم مورد این در پادشاه خوشبختانه
�گیرد. م صورت دربار توسط محدودیت هیچ بدون مردم، به مس تحویل پس، این از که کرد اعالم
هم یا معادل که شرط این به یرد. ب تحویل دربار از �تواند م مسخواست، چقدر هر کس هر یعن
وگرنه است، مس است، نایاب و محدود آنچه که: توجیه یا توضیح این با بپردازد. طال آن وزن

�شود. م یافت مردم، بال و دست در وفور حد به که طال

از بیش خانه�ای، هر در که چرا بود محسوس و مقبول مردم، برای کامال توجیه، یا توضیح این
تزئین و تجمل و زیور جنبۀ صرفاً که طالی �شد. م پیدا طال بود، الزم و ضروری عنصری که مس
هم او مبلغین و پادشاه استدالل و �کرد. نم ایجاد زندگ در خلل یا خالء هیچ فقدانش، و داشت

بود: درست کامال زمینه این در

حاال، و کرد پیدا ارزش کمبودش دلیل به دوره�ای ی در نیست. ارزش با چیز ذاتاً که طال
طال پیشین اندازۀ به که است پسطبیع نایابشده، و محدود بیشتر، ه بل و میزان همان به�� مس

باشد. کرده پیدا بها و منزلت بیشتر، ه بل و

را مس و �گیرد م نادیده را بیشتر» ه بل «و قسمت که است پادشاه ویژۀ الطاف از هم این و
�دهد. م قرار مردم اختیار در طال پیشین بهای همان به��

بوده جواب فاقد هم زمان�ها همان در�� حساب حرف �دهد، م نشان شواهد که طور این و…
است.

هم االن همین تا بسا چه و بیاید پیش سوال این باهوش، و فهیم خواننده برای است ن مم
که: باشد آمده پیش

به مس، قحط یعن ل؛ مش بروز ابتدای همان در�� بازرگانان، و تجار بخصوص و مردم چرا
دچار تا کنند تأمین همسایه، کشورهای و ر دی ممال از را نیازشان مورد مس که نرسید رشان ف



است �نظیر ب و متفاوت کیمیاگری پادشاه، ۵٠ صفحۀ

نشوند!؟ مشقت و سخت و کمبود همه آن
ول رسید بازرگانان و تجار و مردم ذهن به ابتدا همان در�� حل، راه این بله. �گوید: م نویسنده

بود. پادشاه شخص مستقیم و صریح دستور �شد، م زمینه این در اقدام هر انجام مانع آنچه
و نیاز دست و شند ب را ران دی منت نباید وجه هیچ به کشورش مردم که بود این پادشاه نظر
آیین�نامه ی قالب در پادشاه میهن�دوستانه دیدگاه این کنند. دراز ر دی ممال مردم سوی به دّی ت
شد. ابالغ مرزی، نواح بخصوص و کشور سراسر در ومت ح ماموران همۀ به و تدوین اجرای
و عیار هر با و اندازه و قطع هر در و ل ش هر به مس، میزان هر ورود آیین�نامه؛ این اساس بر
مجازات و تنبیه ن، مم وجه شدید�ترین به متخلفین که گردید مقرر و شد اعالم ممنوع ، کیفیت

شوند.
جای به و �شوند م مبتال خوش�خدمت به ماموران از برخ موارد، گونه این در که آنجا از و
�جهت ب مجازات و تنبیه و حق تضییع دچار مسیر، این در هم زیادی عدۀ �آورند، م سر کاله،
مس�فروش، ، مس�چ مثل داشتند: خود لقب یا اسم در را مس کلمۀ که کسان جمله، از و شدند.
یا تعلل و تنبل مرز، از عبور یا کشور به ورود ام هن که کسان یا و… مس�نژاد ر، مس مس�طلب،

�کردند. م مس مس زمان، آن تعبیر به
از قطعات با مردم مواجهۀ جمله؛ از بود. جذابهم و شیرین موارد تلخ، ات ن این کنار در البته
وسایلشان ابزار توانسته، پادشاه �دیدند م ه این از مردم، بودند. فروخته گرد�ها دوره به قبال که مس،
بودند. زار سپاس و خوشحال بازگرداند، آن�ها به منت �هیچ ب و یرد ب پس فروش�ها دست از را

این به آمد. در جذاب سرگرم ی ل ش به مردم برای تدریجاً ماجرا همین ه این جالب�تر و
یز، ان هیجان و شیرین سرگرم ی عنوان به صرفاً و نیاز و احتیاج مسأله از فارغ مردم، که ترتیب
را شانسشان تا �خریدند م دربار شعبه�های از مس قطعه ی و �گذاشتند م هم روی را پول�هایشان

�کنند!؟ م پیدا دست کس چه خانۀ به مربوط و قطعه�ای چه به که ببینند و کنند امتحان
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کردن پر برای ر م است، بدی کار بازی
فراغت اوقات

دوران در آنان که بود این برادران، پادشاه دوران به دموقراضه بنیادین و اساس انتقادات از ی
انسان�ها مقام سخیف، بازی�های شمردن مجاز یا ترویج جمله؛ از مختلف، انحاء به خود، ومت ح

کردند. فراهم را آدم�ها شخصیت تحقیر موجبات و دادند تنزل حیوان، حد تا را
این انجام از یا نداشتند منف نظر بازی�ها این به نسبت وجه هیچ به عام و عادی مردم البته
دیدگاه چنین بازی�ها عموم مورد در دموقراضه ول �کردند، نم تحقیر و توهین احساس بازی�ها،

کار روی محض به که آنجا تا جدی�تر. و بیشتر قاطر» تو گوسفندم «من بازی مورد در و داشت
مجازات�های متخلفین، برای و ساخت ممنوع ان م هر در و ل ش هر به را بازی این انجام آمدن،

کرد. وضع ین سن
بازی؛ و بودند جوان پسران و دختران عمدتاً قاطر»، تو گوسفندم «من بازی شخصیت�های
پوستین کدام هر جوان، دختران شهر، پرتردد ان�های م و میدان�ها در که بود ل ش این به اساساً
حرکات و صدا تقلید با و �رفتند م راه زمین بر پا، و دست چهار و �کشیدند م خود سر بر گوسفندی
�زد م زمین بر زانو یا �شد م خم جوان پسر وقت و گوسفندند که �کردند م وانمود چنین گوسفند،
را پوستین ناگهان دختر، بزند، حرف او با یا بشناسد را او دختر، روی از پوستین، زدند کنار با تا

�شد. م سوار پسر پشت بر و �جهید م جا از ، چاب و سرعت ��نهایت در و �انداخت م کنار
در و بود برده ریزد، ب دختر، شدن سوار از پیش و دهد خال جا موقع به �توانست م پسر اگر
چوب با که همچنان او و بود او با برد دختر، موقع به شدن سوار صورت در یعن اینصورت، غیر

را او هلهله و کف با دختران بقیه و �خواند م را شعر این �زد، م پسر پشت به کوچ و نازک
�کردند: م همراه

�شم. نم من �خوای، م گوسفند
. �ش م شاطر بخوام، نون من

. �ش م قاطر بخوام، االغ
. �ش م چاکر بخوام، نوکر

�گفت: م فریاد یا ناله با پسر و
�شم. نم نه �شم. نم نه

۵١
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�دادند: م جواب دختران و
؟! �ش نم ک شدی! که حاال

آن، بر مضاف و بود جذاب و شیرین بسیار جوان، دختران و پسران برای بازی، این که آنجا از
عمل سهولت و سرعت به آن، گذاشتن کنار و کردن ترک بود، آمده در عادت و آئین صورت به

نداشتند. دست این از معدودی بازی�های جز هم ری دی سرگرم جوان�ها، بخصوصکه �شد. نم
گذاشتند، کنار را آن احترام، یا ترس سر از صباح چند دموقراضه، ومت ح اوایل در اگر پس
بر راه�های کشف پ در ه بل کنند. فراموشش یا نند ب دل آن، از همیشه برای که نبود طور این

بمانند. امان در ومت ح مجازات و تنبیه از هم و باشند داشته را بازی�هایشان هم که آمدند
همدل ر؛ دی راه بود. خلوت�تر محله�های و خصوص محافل در بازی، برگزاری راه�ها؛ از ی
پرداخت با آنان رضایت جلب ��نهایت در یا بود، بازی�ها این با ومت ح ماموران کردن هماهن و

قبیل. این از کارهای و هدیه دادن و رشوه
�کرد، م ایت ح بازی�ها این رشد به رو روند از که اخباری شنیدن با پادشاه، اطرافیان و ان نزدی
را مردم دست و یرد ب پس را شده اعالم ممنوعیت که �کردند م اصرار حت و پیشنهاد پادشاه، به
توصیه�های و مشورت نظرات این وجه هیچ به پادشاه، اما ذارد. ب باز حد، این در بازی�های برای
مقابل طرف از هم را و گفت ادامه اجازۀ م، مح و قاطعانه «نه» ی با و �پذیرفت نم را دلسوزانه
قاطع «نه» آن به هم جمله ی طرف، صمیمیت و نزدی میزان به بسته گاه البته �کرد. م سلب
– مقابل طرف که �داد نم اجازه پادشاه، اُبهت طبیعتاً نرسیده. وقتش هنوز ه: این آن و �افزود م

�رسد؟ م ک وقتش که: بپرسد الاقل یا یرد ب را بحث دنباله – صمیمیت و نزدی علیرغم
دموقراضه ، پادشاه دوره پایان به مانده ماه، شش یعن نیم، و سال ی گذشت از بعد ه این تا

وقتشه! حاال گفت: اطرافیانش به – �مقدمه ب و ناگهان کامال – روز ی
پرسیدند: تعجب با بودند، کرده فراموش کل به را مسأله صورت اصل اغلب، که اطرافیان

؟! چ وقت
بازی! نوع همه برای آزادی اعطای ممنوعیت! رفع داد: جواب خونسردی با پادشاه و

رفع و آزادی اعطای به نسبت مساعدی نظر که بودند مشاوران و اطرافیان و ان نزدی حاال و
که: دست این از استدالل�های با نداشتند، ممنوعیت

ومت. ح تضعیف اسباب و �شود م محسوب قبل مواضع از عقب�نشین کار، این -
نمانده. ومت ح دوره پایان به بیشتر ماه شش است. دیر اکنون -

غلط به است اعتراف آن نقض و گذشته نیم و سال ی - غلط یا درست - تصمیم این از -
آن. بودن

�برد. م سئوال زیر هم را پادشاه ر دی فرمان�های فرمان، ی نقض -
خدا دستور از �شود م ونه چ �گیرد؟ نم دستور خدا از ر م پادشاه که بپرسند مردم اگر -

برگردد؟
احساس جز اطرافیان، در که بود استوار و م مح قدری به پادشاه، مفید و مختصر توضیح ول

بود: این پادشاه استدالل نماند. باق ری دی چیز تحسین، و رضایت
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است. آن میل ت نیست، پیشین فرمان نقض ما، قصد اوال:
است» بدی کار «بازی بودیم: گفته

که: ترتیب این به �کنیم. م میلش ت فقط حاال است. همان حرف،��
کند.» پر را فراغت اوقات که ر م است. بدی کار «بازی

چند این من ول نیستیم دادن، توضیح و وی پاسخ به موظف کس هیچ مقابل در ما چه اگر
کنید. درک را مهم فرمان این ارزش خودتان که �گویم م شما خرفت ذهن�های برای را جمله

ندارم. امیدی چند هر
که: �دهد م نشان فرمان این

بازی �باشیم م و بوده مخالف آن با ما آنچه �باشیم. نم و نبوده مخالف بازی با اصال ما -١
است. روشن�تر خورشید از کار این بودن زشت خب! است. کار وقت در کردن

که داریم. برنامه فراغت اوقات برای نیستیم. �تفاوت ب مردم، فراغت اوقات به نسبت ما -٢
�شود. م اعالم متعاقباً بقیه�اش است. آن پر�کننده�های از ی بازی

.٢ و ١ بند این خب!
خودتان. عهدۀ به ۵ و ۴ و ٣ کردن ردیف

نماند. �پناه ب اوال قسمت آن که ثانیاً سر بروم باید من
ثانیاً. به رسیدم که �گفتم م شما احمقانه حرف�های رد در مطلب داشتم

شما اما دیدم، هم من دیدید، کودکانه بازی�های این در را ما با مخالفت جلو�های شما ثانیاً:
کودکانه بازی�های همین به مخالفت�ها شدن محدود آن: و دیدم، من که ندیدید را مهم�تر ته ن ی

دارید؟ ش شما ندارم. ش من باشد، ما تن به سر ندارند؛ دوست عده�ای ه این در بود.
نیست. مفت زر و تعارف جای اینجا شید! خفه

بهتر چه پس کردن، مبارزه به ناچارند هم مخالفین و مخالف، داشتن به ناچاریم ما که وقت
�کنند. م مبارزه دارند که کنند ر ف بازی�ها همین با که

�شدند، نم دلخوش �خطر، ب مبارزات همین به آن�ها و �کردیم نم مخالفت بازی�ها این با ما اگر
�آوردند! نم خودشان و ما سر بر که بال�ها چه

گشودند تحسین به زبان متفقاً جلسه اعضاء همۀ پادشاه، هوشمندانۀ و م مح استدالل�های با
شدند: متعجب محاسنش، همۀ با سیاست، این تغییر از طبیعتاً و

محروم را خودمان ممنوعیت، رفع با چرا دارد، خاصیت همه این بازی، ممنوعیت وقت -
کنیم؟!

�فهمید. نم گاو قد شما که دلیل این به -
خاص… مورد در است. کلّ شما فرمایش این -

شش چه؟ یعن �شود. م بدل ما ضدّ به فردا از بود، ما دست حربۀ امروز تا ممنوعیت، این -
این آبرومند، و محترمانه کامال ما خود اگر نمانده. ما دورۀ پ�ایان یعن انتخابات به بیشتر، ماه
برادران یعن ما رقبای نبوده، منع چنین ابتدا از که نیم ن وانمود جوری و برنداریم را ممنوعیت
�دهند. م قرار رأی�آوری و تبلیغات برای وسیله�ای را بازی کردن آزاد یعن مسأله؛ همین �شرف، ب



فراغت اوقات کردن پر برای ر م است، بدی کار بازی ۵۴ صفحۀ

برای چیزی و �دهند م آن�ها به را رأی�هایشان همۀ بازی عاشق ِ مشن مردم این که است طبیع و
نیم؟! ن ما خود چرا کرد، جمع رأی �شود م وسیله این به وقت �ماند. نم باق ما



١١ فصل

آوردید کم اگر است، مفیدی چیز دشمن
کنید درست خودتان

و �کند. نم پ�یدا آن�ها قبال در را لیفش ت آدم، که هست رهنمود�ها یا فرامین یا حرف�ها از بعض
�تواند �م هم ار. آش و علن وجه هم و دارد محرمانه وجه هم که باشد این شاید ، لیف �ت ب دلیل

دشمن. به عام مالء در هم و شود گفته دوست به خفا در

هم که است چیزی است. موارد همین از ی دشمن، مورد در دموقراضه تعاریف و تعابیر و
و محرمانه اسناد در را آن پای جای هم و کرد دنبال �توان م تاریخ ار آش صفحات در را آن رد
�توان نم هم مأخذ دو این در درشت، و ریز تفاوت�های از برخ وجود ر من البته . نیافتن دست

چه؟ یعن شد.

دموقراضه عموم �های سخنران در هم را دشمن به توجه ضرورت یا دشمن اهمیت یعن
دو این در تفاوت، بروز باعث آنچه ول او، محرمانۀ و سری کامال جلسات در هم و دید �توان م
و دشمن به اه ن نوع – �سازد م بدل متفاوت جنس دو به را آن حت �که جای تا – �شود م بخش
جا هر دموقراضه، عموم �های سخنران در �شود. م گرفته دشمن بودن مهم از که است نتیجه�ای
تسلط که مصیبت�های و شده گوشرد دشمن، ،خطرات آمده میان به دشمن، اهمیت از سخن که
دموقراضه از مردم پشتیبان ضرورت و بیاورد بار به مردم برای �تواند م خارج و داخل دشمن

�آید. م شمار به مردم راستین زار خدمت و حام که

�کند. م فرق کامال مسأله ، خصوص صحبت�های و محرمانه اسناد در ول

را دشمن مسأله چرا که؛ است این محرمانش و ان نزدی به دموقراضه خطاب و عتاب بیشترین
�کنند؟! نم ایجاد مردم در را الزم ران ن و �گیرند نم جدّی شاید و باید که آنچنان

از ی سؤال پاسخ در دموقراضه �آید، م بر محرمانه اسناد پراکنده برگه�های از که طور این -
زده: فریاد دشمن!؟ کدام پرسیده، که محرمانه جلسه اعضای

که است این ل مش �شد! نم ! سخت این به ما کار که بود موجود دشمن، اگر االغ مردک
انبوه. و ارن رن و متنوع تولید هم آن کنیم. تولید کنیم. خلق باید را دشمن

گلو ته از صدای با نیست، معلوم هم هویتش و نام که حضار از ی لحظه، این در ظاهراً و
چرا!؟ پ�رسیده:

۵۵



کنید درست خودتان آوردید کم اگر است، مفیدی چیز دشمن ۵۶ صفحۀ

اعضای دربارۀ و برود در کوره از ناگهان دموقراضه که شده سبب پرسش، یا کالم ی همین و
عبارات و الفاظ آن یادآوری از نویسنده که کند مطرح را مطالب انش، نزدی و ان بست و جلسه
ن مم نه و �داند م مجاز ابداً نه… را… کاغذ صفحۀ بر آن�ها انتقال یا رار ت و �شود م شرم دچار

�کند. نم ماجرا شدن روشن یا داستان روند به هم کم این بر مضاف �بیند. م
– ویژه�اش و خاص فرهن دلیل به – پادشاه توسط رکی الفاظ یا نامناسب لحن از استفاده
خواننده برای که چیزی ول باشد. مانده پوشیده خواننده بر داستان، اینجای تا که نیست چیزی
�کند. م مطرح دشمن، اهمیت باب در پادشاه که است ات ن شود، تلّق مفید یا اب جذّ �تواند م

است: شرح این به موجود اسناد اساس بر ، رکی الفاظ بیان از بعد پادشاه، سخنان ادامۀ
را دشمن اهمیت دالیل خودتان چون چرا؟ هستید. بد�تر خیل فحشهای الیق شما همه

�کنید؟ م سؤال من از و �دانید نم
شما به جمله به جمله کودکان، مثل را، دشمن اهمیت دالیل از بعض که �کنم م قبول من

شوید: پذیرا خودتان بر مرا فحش�های همۀ هم شما که شرط این به بیاموزم،
او گردن بر را کم�کاری�هایتان و ضعف�ها همۀ �توانید م شما که کس یعن دشمن -١

بیندازید.
پناه شما آغوش به ناگزیر تا بترسانید آن با را مردم �توانید م شما که چیزی یعن دشمن -٢

یرند. ب
ردید ن اگر و دهید جلوه�اش مهم�تر او وجود با کردید، کاری اگر که کس یعن دشمن -٣

کنید. جلوه مقصر را او
بشنوید. فحش جواب ه �آن ب دهید، فحش او به �وقت ب و وقت که کس یعن دشمن -۴

چیزی شما از که نند ن هوس تا کنید او پرت را مردم حواس که کس یعن دشمن -۵
بخواهند.

بترسانید. را بزرگ بچه�های �توانید م ان با که مترس یعن دشمن -۶
است این به �اش خوب همه ول است. حیات موضوع ی خاصیت، همه این با پسدشمن،

�آورد. م در روزگارتان از دمار که نباشد. که؛
لولو : یعن کلمه ی در دشمن، پس؛

؟ خطرشچ باشد، اگر لولو
است. ناک -

آفرین! -
کو؟ نباشد، خودش باشد اسمش اگر و

کو؟ چ -
باقیش؟

؟ چ باق
نباشد، خودش و باشد اسمش اگر لولو �گم: م خودم خرید، تون همه که حاال خب! -

است. کوالک



١٢ فصل

ماجرا پایان آستانۀ در

با ت ممل سرنوشت که است سئوال و اوی کنج این درگیر قطعاً ارجمند، و فهیم خوانندۀ ذهن
آمد؟! ت ممل اهال و مردم سر بر چه و رسید کجا به ��نهایت در مدیریت، و قواعد و اصول این

این از که �آید نم دلش نویسنده اما است. منطق و معقول کامال اوی�ای کنج و جا به سئوال
این�ها ه این ی دلیل: دو به ذارد ب ناگفته را دموقراضه سلطنت اصول باقیماندۀ و ذرد ب فصل
مواد تهیه برای نویسنده ه: این ر دی و �رسد م نظر به نادرست و تاقص دموقراضه، ری ف بنیان
ذرد ب آن�ها کنار از یا ذارد ب ناگفته را آن�ها که �آید نم دلش کشیده زیادی زحمت فصل، این اولیه

کند. عبور سادگ به آن�ها کنار از یا
کار به را خود توان تمام فصل، این دادن سامان برای نویسنده که؛ گفت �شود م عبارت به
و شخصیت ابعاد همۀ ان االم حت تا کرده، جور و جفت را پراکنده مدارک و اسناد و گرفته
مبان و رد عمل و رفتار و اعمال در مهم تۀ ن هیچ و شود روشن خواننده برای پادشاه سیاست

نماند. نا�گفته یا مبهم پادشاه، ری ف
نویسنده ی وظیفه کمترین را آن که ندارد خواننده سر بر منّت تنها نه باب، این از البته و

�شمارد. م
وی پاسخ بعدی، فصل در یعن بالفاصله که �دهد م خواننده به هم را قول این ضمناً و

باشد. شده مطرح سئوال�های
سخنران جلسۀ ی یا نشست ی محصول فصل این مطالب مجموعۀ شد، اشاره که همچنان

توسط که است پراکنده اسناد الی البه مختلف مقاطع در ایشان حرف�های ه بل نیست. پادشاه
اسناد، اصل به که است این نویسنده ادعای و کرده. پیدا نسق و نظم و شده دسته�بندی نویسنده
نداده دخالت آن در را خود تحلیل یا نیفزوده، آن بر خود از حرف کمترین و بوده وفادار کامال

است.

۵٧



ماجرا پایان آستانۀ در ۵٨ صفحۀ



١٣ فصل

باقیمانده اصول از

چوپان: ما و گوسفندند همه مردم -١

برای شدن قائل ارزش یا مردم، به دادن بها ومت! ح در اشتباه بزرگ�ترین باشد! حواستان
�توانید نم شوید، قائل گوسفند از بیش ارزش مردم برای اگر که باشید مطمئن شما است. مردم

کنید. ومت ح آن�ها بر
بر قیمت آن�ها ذارید، ن قیمت مردم بر شما اگر خودشان. نه �کنید، م معین شما را مردم بهای

بخرید. �توانید نم جور هیچ که �گذارند م خودشان
بقیۀ قیمت چله. و چاق اندیشمند آدم�های قیمت است. قیمت باال�ترین گفتم من ه این تازه و

بیشتر. نه و است گوسفند ل پش حد در حداکثر مردم،
�کنند م ر ف ذارید ب احترام آن�ها به اگر �آیند. م بار بیاورید بار جور هر را مردم ه: این نتیجه
موظف شما که �کنند م گمان دهید، توضیح آن�ها به اگر ذارید. ب احترام آن�ها به موظفید شما که

دادنید. توضیح به
ه: این شنیده من خود دهان از را جمله این بار�ها همه، که حال در
؟ چ دادن توضیح یا پاسخ�گوی به ملزم هیچ�کس، مقابل در ما

نیستیم -

روش�های و سیاست�ها و شیوه�ها بقیۀ بفهمید، درست را مردم بودن گوسفند اصل این شما اگر
�مانید م گوساله طور همین نید ن اگر و �کنید. نم اال و �کنید. م درک خوب به مرا ومت�داری ح

�شوید. نم گاو وقت هیچ و
را علوفه یا غذا �کنند؟ م تقدیم یا اهداء او به را گوسفند غذای که شنیده�اید وقت هیچ – ٢

�ریزند. م جلویش
مردم حق مسلم�ترین و �ترین طبیع باشد. گوسفند با رفتار مثل درست باید هم مردم با رفتار

�شوند. م ار طلب وگرنه داد. آن�ها به توهین، و تحقیر با باید را

گذاشتنید عزت به موظف شما که �کنند م ر ف مردم کنید، احترام یا ذارید ب عزت مردم به اگر
�گردند. م خود مطالبات باق دنبال و

اگر مردم نرسند. هم شب آخر و بدوند شب تا صبح از مردم که کنید برنامه�ریزی طوری – ٣
اخالق بد �کنند، م عصیان باشند، داشته اضافه وقت اگر بیاورند، دست به آسان را خود یحتاج ما

۵٩



باقیمانده اصول از ۶٠ صفحۀ

�افتند. م حرف�ها این و انقالب و اعتراض ر ف به و �کنند م
مردم. سر دور لقمه چرخاندن یا باشد. مردم چرخاندن کارش که کنید درست یالت تش ی
به مردم اشبا فاصله دریا آب که کنید فرض باشد. مردم پای پیش مختلف، موانع چیدن کارش
دور �شود م که را مردم راه اما عوضکرد �نوان نم را دریا جای است، دست ی کردن دراز اندازه
همان به�� آخر دست و بچرخند زمین کره دور مردم که کرد وضع �شود م قانون جور هراز کرد.

نند. ب هم ر تش نقطه، همان به�� رسیدن بخاطر شما از و بوده�اند. قبال که برسند نقطه�ای
و �حساب ب و سبیل و مفت آب همین کنیم. شروع دریا همین از آمد، زبانم به دریا مثال حاال
دستتان بیشتر اب سطل ی گرفتن برای اگر شیدند؟ ن صف کنید، بندی سهمیه فردا از را کتاب

نبوسیدند. را
نشدند. گویتان دعا – بوده ان رای قبال که آبشان- سهمیه افزودن با اگر

مراقب تا بدهید مواجب جیره و حقوق دسته ی به و کنید تقسیم دسته دو به را مردم – ۴
باشند. ر دی دسته

دسته ترس از دوم، دسته �شوندو م شما مرید مواجب، شدن قطع یا مواجب طمع به اول، دسته
شما. منقاد و مطیع اول،

دغدغه�ای شیدیا ب زحمت شما ه �آن ب �شود، م اداره خود به خود ت، ممل ترتیب، این به
باشید. داشته

خواص. و عوام �شوند: م تقسیم نا�مساوی کامال دسته دو به مردم – ۵
عوامند- نفر نه و نود نفر، صد هر از یعن است. ی به نه و نود نسبت هم، با دو این نسبت

بردارد. را ی �گذارد نم را نودونه ، عاقل آدم وهیچ است. خواص نفر ی و – خودمان عین
لزوم، صورت در و نیاورید حساب به خود بدن اعضای از ی هیچ شمار در را خواص پس

که: چرا کنید ر ف عوام رضایت جلب به فقط
است. خواص از آسان�تر بسیار عوام، رضایت جلب اوال:

بشود. اگر هم آن . ی – ی را خواص ول کرد جلب �شود م فلّه�ای را عوام رضایت ثانیاً:
زحمت با که است جایشان ی کدام خواصهر عقل ول است چشمشان به عوام عقل ثالثاً:

کرد. پیدا را جایشان �توان نم هم
است. اندازه ی عوام و خواص سن گیری، رأی و انتخابات در مهم�تر، این�ها همۀ از و
که باشد خورده خر مغز باید آدم پس نیست. عوام آدم از درشت�تر یا بیشتر که خواص آدم سن

یرد. ب جدی التشان مش همۀ با را خواص
�زنند. م رقم خواصرا تقدیر و سرنوشت که عوامند این ه؛ این خالصه

این بود مراقب باید خیل چرا. را خواص خطر اما گرفت، جدّی نباید را خواص خود پس
�دهند. م دستتان کار شوید، غافل ازشان اگر که هستند ناشناخته�ای و پلید موجودات خواص،

نید، ب آب زیر را سرشان توانستید اگر زیاد. دانه�اش ی خواص و است کم هزارتایش عوام،
نشود. دوتا یشان ی که باشید مراقب الاقل گرنه و نید ب

�توانید. م که؛ کنید اعالم بلند صدای با عاجزید، انجامش از که را کاری هر -۶



۶١ صفحۀ باقیمانده اصول از

و م�تر مح و قاطع�تر را توانستنتان باید ناتوان�تر، آن انجام از شما و بزرگ�تر کار، چقدر هر
نیست.�� مهم کار آن نشدن یا شدن انجام بیاورند. ایمان شما توانمندی به مردم تا کنید. اعالم بلند�تر
�شود م دلیل هزار نشدنش انجام برای آن از بعد است. مهم مردم برای اولیه برق و رعد همان

کرد. جور و جفت
به و درستکنید فلسفه متو ح و دلیل از معجون کمبودتان و کاست نقصو هر برای -٧
سیر را مردم م ش که ندارید نان اگر شدن. خر برای دارند غریب استعداد مردم، بخورانید. مردم
به برنیامدید، مردم امنیت تامین عهدۀ از اگر دهید. سخن داد ، گرسن فضیلت در برایشان کنید،
�آید. م دست به ، ناامن وجود از فقط که است ثمره و محصول ی و هزار که کنید تفهیم آن�ها

و… است نهفته استعدادهای ظهور آن�ها، از ی مقاومت. توان تقویت آن�ها، از ی
تراشید، دلیل همه این �شود م امنیت، و نان مثل مردم، مسائل �ترین اصل نبودن برای وقت

کن. بار باقال و بیار خر ، گفتن معروف قول به امور، بقیه برای
که کنید سع یرند، ب را شما وقت و کنند دخالت ت ممل امور در کمتر مردم، ه این برای -٨
شنیده�اید: من خود از باز هم را مورد این در کالم نغز�ترین کنید. ترغیب بیشتر خوابیدن به را آن�ها

�کند. م ذخیره بیشتری توان �خوابد، م بیشتر که هر
که: نید ن فراموش وقت هیچ را اصل این -٩

است. دانش و علم ما دشمن بزرگ�ترین

تجلیل �سواد، ب افراد از �توانید م تا است. آن کردن تحقیر دشمن، این با مبارزه راه تنها و
کوچ از ان هم به و بسپارید. آن�ها به را بزرگ و مهم مناصب بنشانید. صدر در را آن�ها کنید.

و اری بی و دردسر و بدبخت جز دانش، و علم که؛ دهید نشان عمل در جوان، تا پیر از و بزرگ تا
تغییر �افتد، نم شبه ی اتفاق چنین که باشد حواستان اما ندارد. ری دی خاصیت گیری، گوشه
نیست. آسان کار �دانسته�اند، م عزت و افتخار اسباب را دانش و علم عمر، ی که مردم دیدگاه
دانش، و علم آموختن نتیجۀ که شوند مطمئن مردم، که کنید کاری عمل، در باید عمل! در

قدرت. و افتخار و وعزت ثروت �سوادی، ب نتیجۀ و است اری بی و خفت و فقر
از خال نیز دست، این از شعارهای ترویج مل، م یا فرهن کار عنوان به و آن کنار در البته

نیست: خاصیت
بیشتر. آسایش کمتر، دانش

�کند. م تباه را آینده�اش �آموزد، م دانش که کس

�اندیشند. م ران دی تحقیر به فقط �کنند، م علم کسب که آنان

�کند. م خیانت بیشتر �فهمد، م بیشتر هرکه

نیست. علم آموختن در که است لذّت جهل، در

تحقیر دیدۀ با کوتاهتران یعن ران دی به بلند قد افراد که شده�اید واقعیت این متوجه حتما -١٠
بلند، قد افراد ه این بر مضاف است. بر ت و تفاخر اسباب اصوال بلندی قد یعن �کنند. م اه ن

�برند. نم فرمان قد، کوتاه افراد از هرگز
کوتاه�تر شما از قدشان استکه انتصابمدیران انتخابو مدیریت، بقای رمز که: این نتیجه
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باشد.

دهید: انجام او با را کار دو از ی حتماً بلند، قد فرد از استفاده به شدید مجبور زمان اگر

شود. کوتاه�تر ه بل و شما اندازه به هم او قد تا وبید ب سرش بر آنقدر : ی

یا باال از برسد. مطلوبتان اندازۀ به تا ببرید را قدش اضافه قسمت اری، هم شروع از قبل دو:
ببرید. بین از یا ببرید را او بر ت یا تفاخر وسیله که است این مهم �کند. نم فرق وسط یا پایین

باشند. محتاجتان که �برند م فرمان شما از یا �گذارند م احترام شما به صورت در مردم -١١
دنیاست. جای همه در مردم عموم روحیه و اخالق این

باشد. شما دست نانشان و باشند گرسنه که �شوند م قائل عزت و حرمت شما برای وقت تا
برای رسید. نظرم به خوب تشبیه یا تمثیل چه یرید. ب نظر در را گربه یا س مثل اهل حیوان ی
این اگر است. اهل حیوان همین مثال �ترین نزدی و بهترین مردم، روحیه و اخالق دادن نشان
�گیرد نم تحویل اصال یا �کنید م صدایش وقت باشد، داده لم گوشه�ای و باشد سیر ، اهل حیوان
و کرشمه و ناز چنان با اما �دهد، م جواب یا �خورد، نم ان ت جایش سر از و �دهد نم جواب و
و پشیمان احساس کرده�اید، صدایش ه این از شما که �آید م پیشتان و �شود م بلند جا از تبختری
محض به دارید، ه ن م ش نصفه یا گرسنه همیشه را حیوان همین شما اگر ول �کنید. م ندامت
یرد. ب شما دست از لقمه�ای که امید این به �دود. م شما سمت به چهارنعل �کنید، م صدایش ه این

دهن به دست و گرسنه را مردم اگر ومت ح است. رابطه�ای چنین ی مردم، و ومت ح رابطۀ
�گیرند. نم تحویلش یا �گیرند م را پاچه�اش یا ندارد، ه ن

و دزد مردم؛ همۀ مشخصاً یعن مردم، که نبرید فراموش هیچ�گاه را مهم بسیار اصل این -١٢
تصورشان ابله، انسانهای که حال در شود. ثابت خالفش ه آن ر م اندازند، هم پشت و و دروغ

شود. ثابت خالفش ه آن ر م است، برائت بر اصل که؛ �کنند م ر ف و است این از غیر

که: دهید قرار �هایتان سخنران و شعار�ها و بوق�ها همۀ سرلوحۀ همیشه را جمله این -١٣
باشید داشته خاطر به لحظه هر خودتان و کنیم.» خدمت باید �توانیم م تا ما و است کم «وقت،

ببندیم.» عمرمان همۀ برای را بارمان تا داریم فرصت دوسال «فقط که:

هر که �کنند م سع ما، بینای در موجود تفاوت خاطر به �ها خیل که باشد حواستان -١۴
یرد. ن قرار سرتان روی کاله که باشید مراقب کنند. قالب ما به هنری اثر عنوان به را محصول
ین سن و وزانت طبیعتاً و لمسباشد. قابل دست با که �شود، هنریمحسوبم اثری فقط و فقط

�دهد. م نشان را خودش بهتر دست، در هم، هنری اثر هر

و عرضه در که هنری نیست. ساخته کس هر عهدۀ از که هنری است. هنر گفتن، دروغ -١۵
و شهامت با که دروغ است. جسارت داشتن هنر، این در اصل مهم�ترین و نیست. کس هر توان
امتحان است. باورپذیر�تر و قبول�تر قابل ، راست هر از �شود، م گفته نفس به اعتماد و قاطعیت
ویید ب قاطع و م مح و بایستید مردم همه مقابل است، آسمان وسط خورشید که روشن روز کنید!
باور را حرفتان مردم همه اگر هاست. ستاره محصول هم، روشن این و است تیره شب االن که:
تصمیم به هنوز (االن بیری. ای دمو یا درازه دمو �گذارم؛ م و �کنم م راعوض اسمم من ردند، ن

انتخاب) برای نرسیده�ام مشخص
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و قاطعیت این با که �کنند نم هم تصور وقت هیچ ه این برای �کنند!؟ م باور مردم چرا حاال
گفت. دروغ بشود م مح

کاری، هر از قبل مرده�اند. گرسن از مردم همۀ گفت: و شما پهلوی نزد به آمد نفر ی اگر
کرده�ام. صحبت همه�شان با االن همین من نیست. طور این ویید: ب م ومح قرص

همه این ما که: �کنند م اظهار اعجاب، و فت ش با گاه مردم از بعض که شنیده�ام -١۶
زبان از گاه را سؤال و حرف این من مردم! پدر گور �آوریم!؟ م در کجایمان از را مبهم حرفهای

شنیده�ام! هم خودم- ابله دوستان یعن - شما
نیاورده ایمان باال، عالم با ما ارتباط به هنوز که پیداست �پرسد، م را سؤال چنین که کس

است.
مهم حرف�های چنین عزیز! االغهای که:�ای وید ب شما خود بعضاً و این�ها به که نیست ی

�آید؟ م کجا از پس بیاید. دست به �تواند نم که پایین از
باال! از -

باهم: همه ر، دی بار ی
�آید؟ م کجا از -

باال! از -
خودم. به آفرین -
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١۴ فصل

ماجرا پایان … و

سلطنت و ومت ح چنین قصه که است این تجربه با و فهیم خوانندۀ طبیع و جا به کامال توقع
برای سرمشق هم که یابد. پایان ان هم شورش و اعتراض حداقل یا مردم انقالب و قیام با
طور به و آن کنار در و ر ستم سالطین و ام ح برای عبرت درس هم و باشد سلطه تحت ملت�های
فراز تمام داستان، اینجای تا که خواننده�ای برای نواز ر ج خوشو پایان حاشیه�ای، و ضمن کامال
ی براساس که امید این به کرده، تحمل حوصله، و صبر با را مصیبت�ها و �ها تلخ و ونشیب�ها

ون سرن ��نهایت، در ستم، و ظلم ومت ح تاریخ، برندارِ استثناء قاعدۀ ی و ناپذیر خدشه سنت
بستانند. ران تاراج و پیشه�گان ستم از را حقشان غارتزدگان، و مظلومین و شود

�گوید: م نویسنده

همدل خوانندۀ و �کردم نم مضایقه قطعاً بود، من دست اگر که کند باور خواننده که امیدوارم
�ساختم. نم محروم حداقل، و طبیع حق و جا به توقع این از را همراه و

حق به درخواست این �تواند م ونه چ که – �پرسد م نویسنده – �پرسد م اندوه و حسرت با و
که: حال در کند، برآورده را

. تاریخ اسناد به کمال و تمام پایبندی و واقعیت یا حقیقت بیان به است شده متعهد سوی از

فدای را تاریخ مستند وقایع و حقایق که است داده قول روایت، ابتدای در شما، خود به یعن
ند. ن مخاطب و خودش عاطف و حس تمایالت و داستان اقتضائات

ایجاد یا تصرف و دخل واقعه، ان م و زمان با زیاد. بسیار فاصلۀ دلیل به ر، دی سوی از و
�بیند. نم پذیر ان ام وجه هیچ به را وقایع مسیر در تحول و تغییر

چنان مقابل در مردم، که بود این – شما خود عین درست – هم نویسنده ایده�آل یا مطلوب
تا و بزنند انقالب و قیام به دست و بردارند شورش به سر باالخره ، �کفایت ب و ظالم ومت ح
یا یزه ان یا همت یا حوصله یا حال مردم، که وقت ول و… ننشینند پا از استبداد کامل ون سرن
این اگر حت ��آید!؟ م بر کاری چه القبا، ی نویسندۀ ی دست از ندارند. انقالب و قیام جربزۀ
ه این بر مضاف باشد. نداشته ومت ح آن و مردم آن با را ���نهایت ب شبیه کمان و زمان فاصله
بوده اتفاقات چنین وقوع از یری پیش راستای در دموقراضه، برنامه�های و سیاست�ها و تدبیر�ها تمام
بوده گونه�ای به مردم کردن مشغول دموقراضه، تدابیر و برنامه�ها �ترین اصل از ی یعن است.

باشد. نداشته کردن انقالب فرصت و یزه ان و حوصله و حال کس که است

۶۵
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�گوید: م فروتن کمال در نویسنده

بدهند. هم دست به دست هم، جهان ی درجۀ نویسنده�های همۀ اگر نیستم. عددی که «من
و زمان فاصلۀ این اگر پس، بدهند. ان ت جا از را یزه ان و رمق و �حال ب ملت ی �توانند نم
گلیم از پا کند، حفظ را خودش آبروی و شأن که بود این در نویسنده صالح باز �بود. نم هم ان م

بپردازد. واقعه روایت به و ند ن دخالت غیرمربوطه امور در و ذارد ن بیرون خودش

واقعه: روایت بله

حاکمانش �کفایت ب گذاشتو اضمحالل رویه گرفتو قرار سراشیب مسیر در ت ممل که وقت
حمله و برایهجوم ر، دی ممال سالطین و حاکمان طمع شدن یخته بران شد، ار آش امور ادارۀ در

�گیرد. م قرار ت ممل آن روی پیش که است سرنوشت �ترین طبیع تصاحب، و تسخیر و

فاقد و خسته و خمود و ناراض مردم �کفایت، ب و طلب منفعت ام ح ر، پی و �در ب ت ممل
ت ممل ی به حمله برای را زمینه مساعد�ترین و بهترین جمع سر ت، ممل از دفاع برای یزه ان

�دهند. م یل تش

تسخیر برای را نیتشان و زدند اردو غربستان دروازه�های پشت در مهاجم، کشور قوای که وقت
و گرفت کار به را خود رسان اطالع عوامل تمام دموقراضه، ساختند، ار آش ت، ممل تصاحب و
تاریخ سخنران تا شوند جمع ایالتشان میدان بزرگ�ترین در که کرد دعوت ایالت�ها همه مردم از

بشنوند. را نمایندگانش و ام ح و او

دعوت اوی، کنج یا اختیار و شوق یا اجبار و سرترس از یا مردم- عموم تقریباُ مردم-یعن
مرکزی ایالت مردم و ایالت، آن میدان بزرگ�ترین در ایالت هر مردم یعن کردند. اجابت را پادشاه
را امش ح و عوامل و پادشاه مهم و تاریخ حرف�های تا شدند جمع قصر مقابل اه میدان در

بشنوند.

مرکزی ایالت در بخصوص و ایالت�ها همۀ در را �سابقه ب و عظیم تجمع ترتیب، این به و
دادند. ل ش

نمایندگانش و ام ح همۀ �کرد، م بین پیش را عظیم جمعیت چنان حضور قبل، از که پادشاه
که گونه�ای به بود. کرده توجیه موقعیت، آن با متناسب سخنران انجام به نسبت را ایالت�ها همۀ در
پادشاه، که �گفتند م را مطالب همان دقیقاً خود، ایالت در آنان ای ی پادشاه، سخنران با همزمان

�گفت. م مرکزی ایالت در

فواصل در که بود داده مأموریت مطمئن، و صدا خوش افراد به پادشاه هم، مرکزی ایالت در
برسانند. دور�تر افرادد گوش به را پادشاه سخنان و بایستند بربلندی�ها منظم،

پیدا استقرار قصر، اطراف در و یافتند حضور محل در شده پیش�بین جمعیت تمام که وقت
سخنران به شروع مردم، احساسات ابراز به وی پاسخ از پس و رفت قصر بام بر پادشاه کردند،

دادند. انجام ر دی ایالت�های همۀ در نیز امش ح و عوامل همۀ که کاری کرد.

سخنران تأثیرگذار�ترین و پرصالبت�ترین �ترین، عاطف پرشور�ترین، گفتکه: �توان م جرأت به
جمعیت، بیشترین و موقعیت حساس�ترین در که بود سخنران همین عواملش، و ام ح و پادشاه

شد. ایراد
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و وطن اه جای پیرامون حرارت، پر و طوالن و مفصل نسبتاً مقدمه�ای بیان از پس پادشاه،
پشت در دشمن حضور از ، وطن�پرست و وطن�دوست اعتبار و ارزش و بشر سرنوشت در آن نقش
برشمردن ضمن و بودند- مطلع آن کامل�تر اخبار از مردم البته که – داد خبر ت ممل دروازه�های
و غیرت و عشق تمام با که خواست مردم ای ی از ت، ممل به حمله در پلید دشمن اهداف
پادشاه ام ح و عوامل همۀ کنند. دفاع خود میهن و خاک و آب از و بایستند دشمن مقابل دالوری،
قوا تمام با مرکزی ایالت مردم رساندند. ایالت�ها همۀ مردم گوش به را او درخواست و پیام این نیز

دادند. قرار تأیید و حمایت مورد را سخنانش و پادشاه و کشیدند هورا و زدند کف

حدّت و شدّت همان به�� پادشاه، درخواست و پیام شنیدن از پس نیز، ر دی ایالت�های مردم
قرار حمایت و تأیید مورد را سخنانش و پادشاه و کشیدند هورا و زدند کف مرکزی، ایالت مردم

دادند.

است پادشاه سخنان بر منطبق عیناً ایالت�ها ام ح و پادشاه نمایندگان سخنان هم که؛ آنجا از
�خواهد م اجازه نویسنده مرکزی، ایالت مردم تابع ایالت، همۀ مردم العمل س ع و رفتار هم و
و حول حوادث و اتفاقات و مرکزی ایالت اوضاع گزارش به صرفاُ و بپرهیزد ررات م رار ت از که
کند. تقبل را ر دی ایالت�های به ماجرا تعمیم زحمت خواننده، که امید این با بپردازد؛ پادشاه حوش

را ت ممل و مردم برای خود خدمات و زحمات از شمه�ای مردم، بیشتر تهییج برای پادشاه،
از دفاع در اگر که؛ داد هشدار مردم به و شمرد بر تمام�تر چه هر تفصیل و طول و تاب و آب با
موجود انات ام و عواید این تمام بیایند، کوتاه ار، غدّ دشمن مقابل در یا کنند کوتاه ت، ممل

شد. خواهند ناپذیر جبران خسران و زیان دچار و داد خواهند دست، از را

تمام�تر چه هر حمایت �تر، طوالن هوراهای و بلند�تر سوت�های و م�تر مح کف�های با مردم
آخرین تا و نفس آخرین تا که داشتند اظهار و کردند اعالم خدماتش، و پادشاه و میهن از را خود
که پادشاه مالید. خواهند خاک به را دشمن پوزۀ و پشت و کرد خواهند مقاومت خونشان قطره
غیر هم توقع البته و – دید مناسب مساعد را مردم عاطف شرایط و روح و حس وضعیت
پس تا کنند پیدا حضور ان، م همان در�� بعد، روز صبح که خواست ان هم از – نداشت این از
به مهاجمان و دشمنان ورود راه تا شوند مرز�ها عازم وتجهیزات، سالح تحویل و سازمنده از

کنند. سد را ت ممل

تأیید مردم، هلهله و هورا و شعار و شور با نیز مردم و پادشاه قرار و قول با نهای درخواست این
برگشت قصر اندرون به کامل، اعتماد و خاطر آرامش با دموقراضه یعن پادشاه و شد. تثبیت و
برای مردم تجهیز و آماد�ه�سازی و سازمانده و برنامه�ریزی به ساعته، چند استراحت ی از پس تا

بپردازد. دشمن با مقابله

یا تصور صرفاً ، سخنران از پس پادشاه، برنامۀ توصیف یعن اخیر، دوجمله - ی این البته
بعد پادشاه، گرانبهای و محدود وقت که �کند م ر ف خودش با نویسنده یعن است. نویسنده تخیل
و شواهد برخ بروز که چند هر باشد. شده دست این از اموری صرف باید قاعدتاً ، سخنران از

شد. ب تخیالت و تصورات ونه این بر پررن بطالن خط آینده، در قرائن،

دفاع سازمانده و برنامه�ریزی برای پادشاه و گذشته چه قصر درون در بعد، روز صبح تا ه این
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اخبار داده، انجام اقدامات چه و کرده صادر فرامین چه و اندیشیده تمهیدات چه دشمن، مقابل در
با نیامده. دست به ای ات قابل اسناد ، تاریخ منابع در طبیعتاً و رده ن درز قصر، بیرون به موثق
�گذرد، م پادشاه جای را خودش وقت هم خواننده که نویسنده فقط نه اطالعات، و اخبار فقر این
با جلسه یل تش و سازمانده و برنامه�ریزی باید مشغولیتش �ترین منطق و واجب�ترین که �بیند م
این بر که خبری �ترین کوچ چه اگر باشد. و… ت ممل اول رده فرماندهان و نظام مستشاران
تاریخ در آنچه ول باشد. نرسیده هم گوشکس به و باشد نیامده دست به کند، داللت مشغولیت
فقط نه که است بعد روز گزارشصبح مانده، جا به اسناد در اجمال به چه اگر آن ردپای و ثبتشده
آنچنان است. یز بران هول و بهت�آور بودن، منتظره غیر شدّت از که یز بران سوال و آور تعجب
ارائه با آن، عوامل و علل درک برای آن، از بعد چه و زمان آن در چه محققین و مورخین همۀ که

کرده�اند. عجز اظهار آن، به نسبت منطق تحلیل

یا �کردند. م پیدا حضور محل، در بعد، روز صبح �شمار، ب جمعیت آن از نیم فقط اگر
به باز �شدند، م حاضر دشمن، با مقابله و وطن از دفاع برای جمعیت، آن ی – ده فقط اگر حت
ناپذیری باور حد در حیرت و بهت به آنچه اما رسید. �شد م باورپذیری و تأمل قابل تحلیل�های

که: است این �زند م دامن

حاضر قرار، محل در فشرده، جمعیت آن از نمونه- عنوان به نفر- ی حت بعد، روز صبح
فرماندهان احتساب بدون البته ماند، کور و سوت گسترده، شعاع تا پادشاه، قصر اطراف و نشد

بودند. آمده نیامده، مردم سازمانده و تجهیز برای که پادشاه، عوامل و

�رسید، نم زمین به مردم، حضور تراکم دلیل به �انداختند، م سوزن اگر قبل، روز که ان م همان
گوش به آن از هم خزنده�ای و پرنده هیچ صدای که شد شبیه متروکه بیابان به بعد، روز صبح

�رسید. نم

علت مورد در و نیست دست در گزارش هیچ روز، آن در اطرافیانش و پادشاه روز و حال از
از برخ البته �آید. نم دست به تاریخ اسناد از موثّق مطلب هیچ هم، مردم حضور عدم علل یا
زده�اند پای و دست مردم پارچه ی غیبت به نسبت تحلیل و دلیل ارائه برای محققین، و مورخین
بودن مایه و �پایه ب به هرکس، از بیشتر خودشان، – یقین به – اما کرده�اند مذبوحانه�ای تالش و

دارند. اذعان تحلیل�هایشان، و دالیل

روز، ی در مردم، همۀ که است ن مم ونه «چ که؛ سؤال این به پاسخ در مثال، طور به
آمدی پیش هیچ بدون بعد، روز صبح و بدهند پشتیبان و حضور قول پادشاه، سخنان تأثیر تحت
کنند؟!» خال را صحنه و بزنند قولشان زیر باالتفاق ، مدیریت و رهبری یا �ای قبل هماهن یا
مرور را دموقراضه ستم�های و ظلم�ها و برگشته�اند خانه به وقت مردم قوی، احتمال به گفته�اند:
محسوب او تأیید یا دموقراضه از دفاع میهن، از دفاع «هرگونه که: رسیده�اند نتیجه این به کرده�اند،

�کند.» م جری�تر آینده در را او و �شود م

و ظالم�تر و باشد بد�تر دموقراضه از مهاجم دشمن که نیست «معلوم که: کرده�اند ر ف یا
ار�تر.» خراب

دموقراضه ستم�های و ظلم همۀ حساس، مقطع این در و وسیله این «به که: گرفته�اند تصمیم یا
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کنند.» تالف را

یا…. �دیده�اند.» نم ت ممل و میهن از دفاع برای رهبری شایسته و الیق را «دموقراضه یا

صد و نفر ده به میهن، و حاکم یا ومت ح به پشتکردن و پسزدن پا حضور، عدم این اگر بله،
�داشت، م وجود مردم میان در ، مقبول واحد رهبری یا �شد. م منحصر و محدود نفر، هزار و نفر
ادعا هم تحلیل�ها این کنندگان ارائه از دام هیچ ول �رسید. م نظر به تأمل قابل ، تحلیل�های چنین
در بوده�اند. برخورداد پارچ ی و انسجام و رهبری و وحدت از زمان آن در مردم، که؛ رده�اند ن
شد. اشاره آن به هم، این از پیش که است توجیه همان به�� توسل امید، روزنۀ تنها صورت، این

که: اصل این پذیرفتن یعن

ول باشد بین پیش قابل نحوی به است ن مم مجزا طور به افراد، ت ت رد عمل و رفتار
نحوی هیچ به رفتارشان گرفتند، قرار مردم، نام به ری دی تعریف در و هم کنار افراد، این وقت

نیست. بین پیش قابل

وقت که نیستند اعداد ت ت مثل مردم آحاد که؛ گفت بشود �تر ریاض کم تعبیر به شاید
در پیش�کش! جبری، جمع اصال بشود. اعداد آن جبری جمع نتیجه�شان، گرفتند قرار هم کنار
کنید انتخاب ت ت را مردم از نفر هزار شما اگر یعن �گنجند. نم هم اصل عمل چهار قاعدۀ
احیاناً اگر و برسید هزار عدد به الزاماً که نیست معلوم بزنید، جمع هم با یا دهید قرار هم کنار و

کنید. تعجب نباید خیل رسیدید، هم دوهزار یا دویست عدد به

خاطرنشان افتادن تعویق به و بشود- خاطرنشان باید جا همین در که مهم بسیار مسأله ی اما و
حرف�های و تحلیل�ها که است این – باشد داشته منف عوارض و تبعات است ن مم شدنش،
و داستان با ارتباط هیچ و است نویسنده شخص دیدگاه�های و نظرات تماماً اخیر، سطر چند

ندارد. آن شخصیت�های

است ن مم مردم، دربارۀ اخیر سطور در شده مطرح تعابیر و تعاریف از بعض ه؛ این غرض
از آن تفاوت و نیست جنس آن از مطلقاً ول باشد داشته دموقراضه حرف�های به شباهت ظاهر در

است. گردون ماه و من ماه میان تفاوت نوع

تأکید که حال در رسید، مردم» رفتن ن «جدی نتیجۀ به �توان م دموقراضه، حرف�های از
است. مردم» گرفتن «جدی بر – س ع به – نویسنده

رفتن ن جدی تاوان مشخصاً دموقراضه که است این نویسنده حرف صریح�تر، و دقیق�تر تعبیر به
مقطع آن در ماندنش تنها باعث که است مردم به نسبت او دیدگاه همین و �دهد م پس را مردم

�شود. م ساز سرنوشت

تنها یعن فاجعه، عمق �خواهند نم یا �توانند نم ابتدا انش، نزدی و اطرافیان و دموقراضه
کنند. باور را ماندنشان

سع �خورد، نم چشمشان به مردم، حضور از نشان و رد هیچ صبح، اولیه ساعات در ول
کنند. خال شانه واقعیت، پذیرفتن از �اساس– ب تماماً و مختلف– احتماالت طرح با که �کنند م

قبیل: از احتماالت

کرده�اند؟ تصور ظهر از بعد را قرار زمان اشتباهاً مردم، -شاید
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شده�ایم؟ فراموش دچار ما و بوده عصر قرارمان زمان اصال -شاید

شده جمع ری دی درجای االن که نیست بعید نشده�اند، متوجه درست را ان م مردم، -شاید
باشند!

از هم باز �شود، نم خبری مردم، حضور از همچنان و �رسد م پایان به روز، که زمان حت
�پردازند: م �پایه�تری ب احتماالت طرح به و �زنند م سرباز واقعیت، پذیرش

کرده�اند! آماده را خودشان فردا برای احتماال -مردم

نشده�ایم! متوجه درست را زمان ما که است تعجب �کنند. نم اشتباه هم با که مردم -همه

یعن �شود، نم مردم از خبری هیچ و �گذرد م و �رسد م هم بعد�تر و بعد روز و فردا وقت ول
پادشاه، کنند، پیدا حضور قرار محل در ه این به رسد چه �آیند، نم بیرون خانه�هایشان از حت مردم،

است. جدی حد، چه تا مسأله که �شود م خبردار شستش تازه

مأموران نیافتن حضور یا غیبت �افزاید، م پادشاه عصبانیت و حیرت بر ماجرا این در که خبری
باشند. بقیه مراقب تا گرفته�اند حقوق عمر ی که مردم، از نیم همان �� یعن است. ومت ح مخف

پدید مانع و �پوشاندند م را خال فضای از نیم الاقل �شدند، م حاضر قرار سر بر همین�ها اگه
�شدند. م باری خفت رسوای چنین آمدن

فرماندهان تنها مردم، همۀ ظرفیت و وسعت به اه میدان ی در که �افتاد نم اتفاق این الاقل،
�مشتری! ب فروشان سالح و کنند پیدا حضور �سرباز، ب

توسط مختلف احتماالت طرح و پادشاه عصبانیت و تعجب یعن اخیر، مسائل که آنجا از البته
فرودست زاران خدمت و دون�پایه نوکران طریق از فقط غیبتمردم، دلیل مورد در اطرافیان، و پادشاه

نباشد. برخوردار کاف اعتبار و صحت از است ن مم رسیده، ما به دربار

و نوکران صداقت بردن سؤال زیر شبهه، این طرح از نویسنده مقصود نخواسته خدای ه این نه
است احتمال این وجود مسأله، است. ری دی چیز مسأله، نه، باشد. دربار فرودست زاران خدمت
– شد نخواهد یا شد خواهد اشاره بعداً که دالیل به – را زاران خدمت انش، نزدی و پادشاه که
اقدام ، حقیق و واقع طور به یعن باشند. گذاشته سرکار را آن�ها امروزی، تعبیر به و ندانسته امین
نموده عمل این به تظاهر کردن، گم رد منظور به صرفاً ه بل باشند، رده ن حیرت و تعجب انجام به
طریق به صحنه، در مردم غیبت مورد در احتماالت و تحلیل�ها آن طرح ترتیب، این به و باشند
چه هر سرعت با ، وضعیت چنین اخبار که است طبیع باشد. بوده زیردستان استحمار برای اول
رابرای وسش مع شمارش و زده خیمه کشور، مرزهای پشت که �رسد م دشمن گوش به تمام�تر،

است. کرده آغاز هجوم و حمله

نابسامان و ریخته هم� به اوضاع از – ابزارش و عوامل با – طرفتر آن خطه چند از که پادشاه
کسب طبیعتاً کرده، رهبری دموقراضه گوش پشت تا را رش لش و شده مطلع دموقراضه ت ممل
رش، لش و مهاجم پادشاه ه این بر مضاف است. آسان�تر برایش ، نزدی فاصله این از خبر، و اطالع
که حال در است. دموقراضه کشور تسخیر آن و – آمده�اند همان برای�� و – دارند کار ی فقط
مالحظه�ای قابل زمان آن�ها، از کدام هر به رسیدن که دارد کار صد�ها ه بل و ده�ها دموقراضه،
بررس کار؛ سومین شدن. عصبان بعدی؛ کار و است. کردن تعجب کار�ها؛ آن از ی �طلبد. م
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مشخص کار؛ پنجمین و دالیل. یا دلیل کردن پیدا کار، چهارمین و وضعیت. و شرایط کردن
به کردنشان مجازات کار؛ هفتمین و آنان. کردن وم مح کار؛ ششمین مقصرین. یا مقصر کردن
کردن پیدا و خود رد عمل ارزیاب کار، هشتمین و – ن مم ل ش سخت�ترین یعن – وجه اشدّ

و…. کار دهمین و کار؛ نهمین و گذشته. اشتباهات و ضعف نقاط

نقداً و بریزد سرش بر که مناسب خاک کردن پیدا کار؛ اولین از قبل درست�تر، تعبیر به شاید
برهاند. ه مهل این از را تش ممل

هیچ دموقراضه ه این بر دال نشانه�ای هیچ مورخین، اقوال در نه و تاریخ اسناد در نه البته،
�خورد. نم چشم به باشد داده� انجام را کار�ها این از کدام

و مورخین میان در داده، انجام احسن نحو به را خودش کار تنها مهاجم، دشمن ه این در ول
دارد. وجود نظر اتفاق ، تاریخ اسناد

که: کرده�اند تصریح مورخین همۀ

ستن ش درهم برای �معطل ب و مقاومت! و مانع کمترین با �مواجهه ب مهاجم، پادشاه ر لش
اقامت رحل چنان و شده�اند دموقراضه ت ممل وارد آرامش، ��نهایت در یعن استقامت!، و دفاع

�کرده�اند. م زندگ کشور همین در ازل از گوی که نده�اند اف

راحت�تر!» هم خودمان خانه «از باشند: گفته حالید؟» چه «در سؤال: درمقابل بسا چه و

و غالب گروه دو میان رابطه کند، تأیید را مورخین قول این �تواند م که شاهدی مهم�ترین
است. بعدی نسل�های در مغصوب و غاصب یا مغلوب

چشم به میزبان و مهاجم ملت دو میان اختالف بر دال وسندی مدرک هیچ تاریخ، جای هیچ در
زندگ هم، کنار در کامل، آرامش با دو، هر که: �دهد م نشان تاریخ س؛ ع به ه بل و �خورد. نم

�کرده�اند. م سلوک و

با آرامش، و خونسردی کمال در – کوچ بسیار و – ر دی کشور ی پادشاه ه: این خالصه
در سر را، خودش تابلوی و �کند م اسباب�کش نه، ، رکش لش دموقراضه کشور به عیال، و اهل
راحت احساس و �دانسته م خودش کشور مثل هم را دموقراضه کشور چون و �زند. م جدید کشور

�خواهند م که کشور دو از ی هر در کدام هر که �دهد م اجازه هم کشورش اهال به �کرده، م
بدانند. خودشان آن از هم را جدید کشور تعارف، بدون و کنند زندگ

است. دموقراضه سرنوشت آن، و �ماند م باق سؤال ی – داستان انتهای یعن – اینجا در
�آید. م انش نزدی و دموقراضه سر بر بالی چه تصرف، و هجوم و حمله این در یعن

سؤال ی به پاسخ آن، از پیش اما ماند، نخواهد �پاسخ ب قطعاً منطق و جا به سؤال این
�رسد. م نظر به واجب�تر ، حیات و اساس بسیار اما نپرسیده،

نشود، معلوم لیفش ت داستان، یافتن خاتمه از پیش سؤال یا شبهه یا ته ن این اگر که چرا
ببرند. سؤال زیر آن، با را داستان کلیت که �دهد م �سواد ب و سطح منتقدین دست به بهانه�ای

مختصات و مهاجم کشور نام ذکر از داستان، طول در نویسنده چرا که است این سؤال
اطالعات این و �کند م پرهیز اعالم و نشان�ها و نام�ها از بسیاری و مهاجم پادشاه و آن جغرافیای

�دارد. م اه� ن مخف مخاطب، از عامدانه کامال را ضروری بسیار
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است: این پاسخ

و تاریخ دانش سطح ارتقاء – قبر نبش شبیه گونه�ای به – واقعه این روایت از نویسنده هدف
تاریخ دانش سطح ارتقاء داستان، این خواندن از هم خواننده هدف و نیست. مخاطب جغرافیای

مراجعه عالمانه�تر و مستند�تر مستقیم�تر، بسیار کتاب�های به بود این اگر که نیست �اش جغرافیای و
�کرد. م

اشاره هم قبال که همچنان – داستان؛ این خواندن و نوشتن از خواننده و نویسنده مشترک هدف
این به رسیدن برای و هست. و بوده عبرت درس آموختن و پیشینیان زندگ از تجربه کسب – شد

باشد. داشته �تواند م اه جای و تأثیر و ارزش چه اماکن، و اعالم و رجال فهرست � هدف،

کشور به �شان ی پادشاه پیش، قرن ده�ها که کشور دو مردم ه این مهم�تر و ر دی دلیل یا پاسخ و
در که است سال هزاران کرده، تصرف را خاکش و داده ست ش را پادشاهش و برده هجوم ری دی
هیچ ه �آن ب �کنند. م زندگ – ملت ی مثابه به – هم کنار در و هم با مسالمت و آرامش کمال

باشند. داشته گذشته از سابقه�ای و اطالع و خاطره

اسناد این انتشار که �دهد م تشخیص هشیاری و دانش و عقل از مرتبه کمترین با کس هر
کهنه دعواهای کردن نو جز امروز، مردم مشخصبه و دقیق طور به اطالعات، این انتقال و تاریخ

ندارد. ری دی حاصل مردم، میان کینه، و دشمن و تفرقه ایجاد و

جن آتش افروختن نه است تجربه اندوختن و عبرت آموختن داستان، نوشتن از ما مقصود و
منازعه. و جدال و

دموقراضه: سرنوشت یا کار پایان اما و

جمله، ی آن و کرد بیان را ماجرا کل �توان م جمله ی با پادشاه، دو اولیه برخورد مورد در
مهاجم پادشاه برخورد کیفیت به اشاره�ای هیچ محققین، و مورخین از ی هیچ که: است این
و سند هیچ به ه این برای است: روشن کامالٌ هم آن دلیل و رده�اند. ن انش نزدی و دموقراضه با
غالب پادشاه دو مواجهه کیفیت نیافته�اند. دست مورد این در توب م و شفاه گزارش و مدرک
ارائه مردم. توسط یا مغلوب پادشاه توسط یا �شده م گزارش فاتح پادشاه توسط باید یا مغلوب و
پادشاه هیچ ه این برای است. منتف بنیان از که دموقراضه یعن مغلوب، پادشاه توسط گزارش،

نیست. خود ست ش گزارش ارائه به حاضر

کشور، به مهاجم ر لش ورود زمان در که است منتف دلیل این به هم مردم توسط گزارش، ارائه
گزارش از خبر بتوانند تا نداشته�اند نظارت و حضور هیچ و �بردند م سر به خانه�هایشان در هم

باشند. داشته

فاتح. پادشاه توسط وقع ما بیان و گزارش ارائه �ماند م

قدر این محققین و مورخین دست که رده ن درز خبری هیچ نیز طریق این از است؛ مسلم آنچه
مانده. ته و خال

فاتح، پادشاه توسط ماوقع، ه�داشتن ن وت مس همین که است این مدعا این گواه روشن�ترین و
شده. محققین و مورخین توسط متضاد، و�گاه متنوع تحلیل�های ارائه برای دستمایه�ای

گذاشته�اند. او �گری لوط و مرام حسابمعرفتو به را فاتح پادشاه رازداری وتو اینس عده�ای
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دغدغه بدون دادن تحویل یعن داده�اند. را پادشاه دو بین معامله ی وقوع احتمال عده�ای
پادشاه توسط دموقراضه آبروی حفظ و رازداری قبال در فاتح، پادشاه به دموقراضه توسط کشور

فاتح.

دانسته�اند – دستآورده به آنچه قبال در – او وظیفه کمترین را پادشاه رازداری وتو عده�ایس
زده�اند. ر دی مورخین اقوال بر تعریض و… باش» را «آقا و: بروم» را «رو نظیر: عبارات با حت و

است: گفته صراحت با نظریه این طرفداران از ی

وارد �دعوت، ب افتاده، راه طرف�تر، آن خانه تا چند از – است فاتح پادشاه مقصود – طرف
فروتن خشونت، و خشم و دندان و چن جای به – خودش خانه از بزرگ�تر – شده ران دی خانه

کنده پوست هلوی زده، نام به خودش، برای را ران دی مل دیده، نرم و گرم استقبال و مهربان و
را میزبان دست میان، این در حاال ه این و… کرده درست قشالق و ییالق خود سر داده، قورت را
رده ن مشخص دقیقا! البته (و حرف�هاست. آن از ر دی این داده!؟ خرج به هنر خیل رفته، ن گاز

حرف�ها!) کدام از که

مشهور: و تاریخ ضرب�المثل که کرده ادعا و نهاده فرا�تر این، از را پا محقق، این

خونه» تو اومد عروس چونه، نه زدیم، چ «نه

و شده ابداع یا اختراع دموقراضه، کشور تسخیر از پس و فاتح پادشاه همین توسط بار، اولین
مقصود که نفهمیده کس هیچ ��نهایت، در البته و کرده. پیدا راه جهان ادبیات و فرهن به پس آن از

او. ذیب ت یا بوده فاتح پادشاه تمجید مطلب، این بیان از محقق

مختلف، نظرات این به نسبت بتوانیم که نیستیم اه جای در اکنون ما �گوید: م نویسنده
دریافت �توانیم م مشترک فصل عنوان به دیدگاه�ها این مجموع از آنچه ول باشیم. داشته قضاوت
نیامده. کس دماغ از خون و شده انجام آرامش، کمال در قدرت، جای به جا که: است این کنیم

آمده!؟ چه انش نزدی و اطرافیان و دموقراضه سر بر ول درست! این خب!

این افتاده زبان�ها سر بر اول روزهای همان که�� �ای علم غیر امروزی�ها تعبیر به و عوامانه حرف
زیرزمین. رفته و شده آب ار ان دموقراضه که: بوده

آب که نبوده یخ و برف دموقراضه بپذیرد. بتواند عاقل آدم هیچ که نیست حرف این ول
�رسد. نم نظر به منطق چندان باشد، کرده آب زیر را او سر فاتح پادشاه که هم احتمال این بشود.

سابقه ر، دی دلیل و شد نقل محققین، و مورخین قول از این، از پیش که اخباری دلیل به ی
داده�اند. بروز خودشان از پادشاهان عموم که است شخصیت و

وجهه و اعتبار مسأله آن�ها برای �آید، برم پادشاهان سابقۀ و روحیه و اخالق از که طور این
را دموقراضه کشتن اگر فاتح پادشاه ه این غرض است. مهم�تر مطلب اصل از ماجرای هر بیرون
دموقراضه بدهد. انجام را کار این مخفیانه که داشت لزوم چه بود، داده قرار خود برنامه�های جزو
چشم زهر بقیه از هم و ببرد را �اش تبلیغات بهرۀ هم که �رساند م قتل به عام مالء در و ارا آش را
نتواند مانع هیچ که بوده برخوردار اقتدار و سلطه از هم کاف قدر به که بخصوص یرد. ب

بشود. جلودارش

هم ول نیامده، معتبری مدرک و سند هیچ در چه اگر که است ری دی خبر این�ها همۀ از مهم�تر
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بطالن خط و یرد ب قرار اء ات قابل �تواد م عقل، با انطباقش دلیل به هم و نقل در توا�تر دلیل به
شد. ب شده مطرح احتماالت همه بر

مجالس نقل بعد، سال�ها تا و شده مطرح مختلف، افراد توسط و گوناگون طرق به که خبر آن
که: است این بوده،

عمر پایان تا و کرده ان م نقل مهاجم کشور به – فاتح پادشاه توافق با طبعاً – «دموقراضه
غیرمستقیم و مستقیم طور به مهاجم پادشاه توسط حت و �زیسته م آرامش و آسایش و رفاه در

�شده.» م محافظت

و دقایق با آنچنان کشور، آن در اقامتش و زندگ و مهاجم کشور به دموقراضه پناهندگ خبر
و تردید برای جای که شده تأیید و رار ت گونه�ای به مختلف، راویان توسط و شده بیان جزئیات
و داستان این برای را پایان چنین خواننده، قطع طور به و نویسنده چه اگر �گذارد. نم باق شبهه
بعد پادشاه که دارد زور خیل �اش خدای و �پسندد نم دموقراضه سونوشت برای را عاقبت چنین
سزای به ت، ممل کل دادن باد به آخر دست و مردم به تجاوز و تعدی و ستم و ظلم همه آن از
و رفاه و آسایش در عمر آخر تا و ردد ب راست راست وعقوبت تاوان هیچ بدون و نرسد اعمالش

ببرد. سر به آرامش

و قواعد همه ریختن هم به مسأله، نیست. ر ج نیامدن حال و دل نشدن خن فقط مسأله،
است. انسان قلب باورهای حت و تجرب و ذهن معادالت و فرمول�ها و اصول

را ظالم گریبان عاقبت، مظلوم، آه که دیده�ایم چشم به بعضاً و خوانده�ایم و شنیده ما همه
�آورد. م در روزگارش از دمار و �نشاند م سیاه خاک به را او و �گیرد م

�شود. م انسان ریختن هم به و اذیت و آزار باعث طبعاً متقن، قاعده این نشدن محقق

و �کند م محدودیت دچار را نویسنده که دارد وجود هم ر دی مسأله دو میان، این در ول
�بندد. م بخش رضایت پایان�بندی یا ختام حسن ی ایجاد برای را دستش

فرا�تر حقایق حیطۀ از را پایش ه این بر مبن داده، خواننده به ابتدا در که است تعهدی ، ی
خود که است نقدی دوم؛ و ند ن داستان اقتضائات و مناسبات فدای را تاریخ واقعیات و ذارد ن

دارد. عموم اعتقاد و جمع باور این بر نویسنده

این به منحصر و محدود را بشری حیات کل که: است این خالصه طور به نویسنده، حرف
دید. نباید روزه چند دنیای

و �رسد م اعمالش سزای به دنیا همین در ر، ستم انسان که شده دیده موارد، اغلب و عموم در
نیفتاد اتفاق این دلیل هر به اگر ول �چشد، م روزه چند حیات همین در را زشتش رفتار عقوبت
از طرف، و رسیده پایان به داستان که کرد تصور نباید نداد، تاوان و کفاره عمرش آخر تا طرف و
اصل ؛ عبارت به و جاودانه زندگ ی آغاز با مقارن دنیا، این زندگ پایان که چرا جسته. خطر
اتفاق اگر و �شود م محقق اصل زندگ آن در بنیادین، و واقع عقوبت یا پاداش و است. زندگ

حال و دل شدن خن آن و دارد اشانتیون و مستوره و نمونه جنبه صرفاً بیفتد، جهان این در هم
�پیوندد. م وقوع به جهان آن در �اش نهای مفهوم به ستمدیدگان، و مظلومین برای ر ج آمدن

لحاظ به هم و شده متقاعد ، روان لحاظ به هم فهیم، خواننده که اکنون �گوید: م نویسنده
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دست به داستان این ارش ن برای پژوهش ط که را سندی مهم�ترین پذیرفته، را پایان این ، داستان
از بسیاری بازگشای ضمن تا �کند م تقدیم ، پایان جمالت در درست دستخوش، عنوان به آورده،
که: ته ن این به اعتراف با شود. مرتفع هم خواننده خست از کم داستان، مبهم نقاط و گره�ها
سهم بیشترین �تواند م و است برخوردار ویژه�ای اهمیت از ، رازگشای لحاظ به مذکور سند چه اگر
هوشیاری و دقت ابتدا از اگر نویسنده ول باشد، داشته او یزه�های ان و دموقراضه شناخت در را
پس که برسد نتیجه�ای همان به�� منطقاً �توانست م وقایع، چیدن هم کنار با �داد، م خرج به بیشتری

است. خواننده با نهای قضاوت هم مورد این در البته رسیده سند این کشف از

حل چون معما نیست. طور این هم هیچ نخیر! وید ب نویسنده از دفاع در خواننده است ن مم
و آن از پیش ول آمده، دست به سند این که گفت، �شود م االن را حرف این شود. آسان گشت
نبوده. ن مم یقیناً قطعیت، با هم آن نتیجه�ای چنین به رسیدن قبل، مدارک و اسناد براساس صرفاً

مستمر و دیرینه و عمیق ارتباط وجود کالم؛ ی در شده، مال بر سند، این در که رازی اما و
است. مهاجم پادشاه و دموقراضه میان

میان که است نامه�ای صد�ها میان از مانده برجا نامه تنها موجود، سند پیداست، که طور این
سیاست�ها همه که است تلخ واقعیت این دهنده نشان و شده بدل و رد مهاجم پادشاه و دموقراضه
برنامه�های و نقشه�ها براساس کشور، کشیدن تباه به و کردن نابود برای دموقراضه اقدامات و
درون از را ت ممل خود، ساله دو سلطنت ط که داشته مأموریت دموقراضه و بوده مهاجم پادشاه
مساعد جهت هر از مهاجم، پادشاه تصاحب و حمله برای زمینه که نحوی به بپوکاند، و بپوساند

شود.

از اتباتش م و فرهن وزیر و بوده �بهره ب سواد نعمت از دموقراضه که دلیل این به اصوال
نوشته معمول غیر و خاص خط با مهاجم، پادشاه دربار به او دربار از ارسال نامه �بهره�تر، ب او
بوده، که مصیبت هر با ول داشته همراه به زیادی مشقت نویسنده، توسط آن الفبای کشف و شده

نمانده. نامفهوم یا مبهم آن، از کلمه�ای هیچ و شده رمزگشای نامه، تمام خوشبختانه

مهاجم پادشاه صراحت، کمال با دموقراضه که است نامه�ای در باورناپذیر و یز فت�ان ش تۀ ن
کرده. خودش کشور تصرف و حمله و هجوم به را

شده: منتقل صفحه این به دموقراضه نامۀ از کاست، و �کم ب و عیناً زیر، جمالت

! متعال سرور و عال مقام

شما، وحشیانۀ حملۀ برای جهت هر از را زمینه و کردیم عمل شما زیر دستورات عین دقیقاً ما
در که است نامه�ای پنجمین این نیافتاده. اتفاق تحرکات هیچ شما طرف از ول ساختیم. مساعد
من نامه�های و برده، خوابشان راه در من قبل �های پی یا �شود. م مرسول شما برای اخیر روز چند
اسباب زیاد خیل بسیار آنچه و برده. خوابتان من نامه�های خواندن از بعد شما یا نرسیده شما به

ماست. مشاور اعظم وزیر یا شما نمایندۀ طوالن غیبت شده ران ن

زمان جمع�بندی که ببرند سر به را مرخص هفته ی فقط قبال، همیشۀ مثل که بوده قرار ایشان
به شت ان همینطور ما که است هفته چهار االن که حال در هفته. دو بشود برگشتشان و رفت

نزده�ایم. مهم حرف هیچ و مانده�ایم دهان
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خارج ما از مهم حرف و ذرد ب زیادی زمان اگر که �دانید م خودمان از بهتر خودتان شما
مهم�تر مسألۀ بخورد، را سرتان هم مسأله این اگر حت �شوند. م عشق کم ما به نسبت مردم نشود،
به ه بل و �نشیند م ثمر به دارد شده کاشته تخم�های که زمان در یعن است. موقعیت بودن حساس
هفته چهار ه این به برسد چه باشد، همراهش آدم عقل باید ری دی وقت هر از بیشتر �ایستد، م ثمر
انتخابات زمان به بیشتر ماه چهار که شما به باشد داشته گوشزد را مسأله این باید برود. مرخص

مانده. هم کمتر ه بل و نمانده
دورۀ پایان به که آنقدر بجنبید، دیر اگر – هستم مطمئن من که اندازه همین به – باشید مطمئن
مورد آماده، و حاضر لقمۀ این و �شود م هدر دوساله�مان زحمات همۀ شوید، مواجه من سلطنت

�گیرد. نم قرار تناولتان
حماقتشان عیار اگر ول بدهند رأی من به هم بعد دورۀ در که هستند احمق آنقدر مردم اگرچه
معامله که باشید مطمئن کنید. سرزنش �توانید نم خودتان جز را همه ندادند، رأی من به و شد کم

نیست. دلچسب و شیرین من معاملۀ اندازۀ به من، برادران با
ی عنوان به من شما، حملۀ زمان در که کنم نشان را شما خاطر هم ر دی تۀ ن ی به ضمنا

وظیفه تا کرد خواهم تشویق شما با مقابله و میهن از دفاع به را مردم وطن�پرست، و دلسوز پادشاه
شما مقابل مردم شما پیش�بین برخالف اگر و باشم. داده انجام احسن نحو به را �ام پادشاه
و شید ب مردم از دیدید الزم که چقدر هر خودتان گرفتند، وطنشان از دفاع به تصمیم و ایستادند
آخرین و برسانم. آزار س م یا پشه ی به نیستم حاضر شخصا من بردارید. راه�تان سر از را آن�ها
به ورود محض به را فرستاده�ام پیش اموال همۀ نید. ن امانت در خیانت ه این مطلب مهم�ترین و
ضمن، در و برندارید. آن از زیادی چیز امانت�داری، هزینۀ بهانۀ به و بدهید پس من به کشورتان
دل ه این برای یرید. ب نظر در جادار و وسیع �توانید م تا هم را خودتان کشور در من اقامت محل

�گیرد. م ترش و تن جای در من،
هم خیل ه بل و نیست زیادی توقع جادار، و بزرگ قصر ی ، بزرگ این به ت ممل مقابل در

است. کم
خاتمه:

توضیح هر و باشد تاریخ از مقطع این بخش پایان �تواند م دموقراضه نامه سطر چند همین
�رسد. م نظر به غیرضروری و اضافه نامه، این از بعد
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�گوید: م نویسنده
تتّبع، و تحقیق حین ناشر، به دموقراضه» یا «دموکراس کتاب سپردن از بعد ماه شش درست
تاریخ، مندرس و خورده خاک اوراق الی به ال ، تصادف و اتفاق کامال ر، دی مقوله�ای پیرامون
حیرتم شت ان و گردید رأسحقیر٢ از تریسیته١ ال قوه پرش باعث که شدم مواجه سندی با ناگهان
آن، از پیش شت، ان همین با که حال [در کرد. الصاق دندان به – گزیدن برای صرفاً – را
همین قضا، از و آن. و این به بود اشارت هزاران، آن از ی که �گرفت م صورت کار، هزاران
بندۀ این دست به زود�تر صباح چند اگر که سندی آن.] ذاری نام بان و تسمیه وجه بود شده امر
بدون و �گذاشت م کننده تعیین تأثیری داستان، محتوای و ساختار در قطعاً �رسید، م نویسنده

�ساخت. م دگرگون را کتاب وین ت و تألیف سرنوشت اغراق،
چقدر؟ یعن زود�تر صباح چند -

تا پژوهش و تحقیق مختلف مقاطع تا یرید ب اولیه طرح و ر ف تبادر زمان از چقدر! هر -
صفحه�آرای و نمونه�خوان و تصحیح و حروف�چین زمان حت و ارش ن و تألیف متنوع مراحل

ناشر. به نهای نسخه تحویل از پیش روز ی آن، از �تر حت و…
هرگونه یقیناً داستانم، این راوی که من �شد، م شوف م مقاطع، آن از کدام هر در سند، این اگر
تحویل را اثر لت اس و ساختار و �خریدم م جان به تمام رغبت با را زمان و معنوی و مادی هزینۀ

�بخشیدم. م بنیادین
خدای که است ن مم مذکور، سند ارائه از پیش باب، این در بیشتر توصیف و توضیح خب!
اوی کنج حس تشدید و گرم بازار قصد نویسنده که بیاورد پدید را تلق یا شبهه این ناخواسته،
سر پشت را پایان فصل و اشته ان شده تمام را داستان خواننده، که بخصوص دارد. را خواننده
و تحمل مرکب با هم را جا همین تا و گرفته قرار رفتن سر آستانه در حوصله�اش بسا چه و گذاشته

آمده. بردباری
این خواندن به صبورانه و نیامد پایین مدارا مرکب از همچنان هم خواننده که گیرم تازه و…
دماغ و دل خودش هم �خبر ب خدا از منتقدین با زدن کله و سر دهد، در تن مانده باق سطر چند

است. آن فاقد نویسنده که �طلبد م حوصله�ای و حال و

خودمان برق ١همان
سابق ٢کلّۀ

٧٧
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از مسائل و وجدان و انصاف و سواد و درک با میانه�ای که است منتقدین دسته آن مقصودم
�شمارند. م قضایا این همۀ زین جای را زیاد روی و ندارند قبیل این

دچار ابتدا است. پیش�بین قابل روشن به اخیر صفحات این با مادرزاد، منتقدین این برخورد
کوچ خورجین از را خود �زدۀ زن و دوم دست شابلون بعد �شوند، م گن و من و بهت

با هرچه و �شوند م ارزیاب مشغول و �دهند م قرار صفحات این روی و �آورند م در محفوظات
متعارفشان، و رسم معیارهای با ار آش تعارضات دلیل �روند، م کلنجار مطلب و شابلون و خود
با برخیزند، ستیز و عداوت و مخالفت به �فهمند، نم هرچه با بناست چون و �رسند نم جواب به
تاز و تاخت مشغول یافته�اند، ملس �خوری کت خودشان، تعبیر به ه این از تمام�تر هرچه ذوق�زدگ
خواننده آن الیه مضاف خواه �شوند، نم معامله کن ول� قیمت هیچ به پس، آن از و…. �گردند. م

نویسنده. خواه باشد،

باید را خواننده منطق و جا به کامال سوأل ی لیف ت سند، ارائه از قبل ، ول سند… اما و
به کتاب تحویل از بعد ماه شش یعن موعد، از بعد مهم، خیل سند اگر این�که آن� و کرد. روشن

درآورده!؟ کتاب انتهای از سر ونه چ پس شده، کشف نویسنده توسط ناشر

و فهیم خواننده تقدیم خالصه و موجز را پاسخ که ��کنم م سع ول است دشواری کار اگرچه
نیاندازم. قلم از هم را ته�ای ن هیچ حال، عین در و کنم ته�سنج ن

ارشمیدس حال و حس درک افتاد، ارنده ن بنده این برای سند، کشف از پس که اتفاق اولین
از ناگهان جهیدن بیرون برای او به دادن حق و بود. حمام در مخصوص وزن قانون کشف از بعد

شأن. از دور و کودکانه هیجان و شادی ابراز و حمام

همچنان و شود سپرده بروبچه�ها یری�اشبه پی استکه آن از مهم�تر قضیه که کردم ر ف خودم با
بمانم. نتیجه و گزارش و خبر وصول منتظر و بنشینم عاج برج در

ناشر با تماس و بود عاج برج از اجالل نزول �گرفت، م صورت باید اقدام اولین عنوان به آنچه
تغییرات اعمال هنوز یا گذاشته سر پشت را صحاف و چاپ مراحل کتاب، ه این از اطالع کسب و

است؟! مجاز و ن مم ، کل یا جزئ

خراب و برق نبودن جمله از التش مش همه رغم عل ناشر، با تماس و عاج برج از آمدن پایین
قابل غیر الت مش و موانع همۀ با نیز ناشر به دست�یاب و شد محقق ارتباطات، معضل و آسانسور

پوشید. عمل جامه �اش پیش�بین

صفحه چند افزودن به است ناشر ساختن متقاعد ماجرا بخش ل�ترین مش که شد معلوم تازه و
�بدیل. ب و شوفه م سند همان از�� باشد عبارت که کتاب آخر به

صبر بود، اتمام شرف در آنچه و بود ناشر �های مانع�تراش و �ها بهانه�جوی نداشت تمام آنچه
حقیر. این تحمل و حوصله و

سعدی: قول به

نقد تا بپوشیدم فرزین به بخواندی، که شاه هر و کوشیدم آن دفع به براندی که بیدق «هر
و..» نماند دلیلش عاقبت�االمر تا بیانداخت… همه حجت جعبه تیر و درباخت همت کیسه

اوج به را جسارت و گذراند حد از را دروازه و دوغ بردوختن بهم و یاوه بافتن عوض، در
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بیرون فضای و شدم کوره از خروج به ناگزیر غیظم، کظم و صبوری همه با من که آنچنان رساند،
دادم. ترجیح اندرون به را آن

بود؟ چه گردید، کوره از ارنده ن استخراج مسبب که یاوه�ای آن

کوره بیرون همان از�� من ندارد.» ون هم کتاب، فصول بقیه با ادب لحاظ به اخیر «سند ه این
زدم: فریاد عنان�گسیخته، غضب و خشم با

و ناشر اه جای مورد در پانتومیم شبه حرکات و اشاره و ایماء با دوستان از برخ (ببخشید!
�کردم:) م عرض بله، نیست. مهم خیل که… �دهند م تذکرات کتاب، سرنوشت در آن نقش

البته – کردم عرض گرانقدر و فهیم ناشر به کالم در در ت از کمرن و لطیف هاله�ای با من
از اطمینان حصول جز نداشت، دلیل هیچ هم آن که بود باال�تر کم معمول، حد از که صدای با

:– بین ما ف ان م فاصله وجود با برسد، مبارکشان گوش به عرایضم ه این

و اخالق و تربیت و خانوادگ تفاوت�های وی پاسخ نباید که من محترم!١ و حساب آقای
درآورده�ام خودم از را حرف�هایشان و آدم�ها این من ر م باشم! ماضیه قرون به متعلق پادشاه دو ادب
هم خدا خود ه نعوذبال باشم!؟ داشته آن�ها ون هم و هماهن و دست ی به نسبت التزام که
موجودشان باشند، داشته وجود قبل، از ه �آن ب یعن درآورده٢ خودش از را مخلوقات همه که
امین راوی فقط که من نیافریده. هم عین را خالیق همه دمیده، آن�ها در خودش روح از و کرده
در ون�سازی هم و تصرف و دخل اجازه خودم به �توانم م ونه چ تاریخم، از مقطع �طرف ب و

بدهم!؟ را مختلف پادشاهان ادبیات

در م مح استدالل این که شد سبب محترم ناشر فرهن شخصیت و عمیق درک خوشبختانه
کند. موافقت کتاب انتهای در شوفه م سند چاپ با و بپذیرید را لین٣ نسبتاً زبان قالب

�کند م �نیاز ب توضیح این ارائۀ از را نویسنده سند، اول سطر چند مطالعۀ هم و اشاراتپیشین هم
پادشاه سخنران رسیده)؛ نویسنده دست به موعد از بعد و تصادف و اتفاق کامال (که سند متن که
امروزی تعابیر با که محرمانه�ای جمع در است جدید کشور به اسباب�کش اول روزهای در مهاجم

گذاشت. آن بر مشاوران شورای یا حاکمه هیأت نام: �توان م

که بدهم ارجمند خواننده به را اطمینان این بار چندمین برای مایلم سند، ارئۀ از پیش اما و
ول باشد شده امانت حفظ اصل فدای است ن مم اصل هر پیشین فصول مثل هم فصل این در

و حفظ (حت مصلحت هیچ الشعاع تحت و نشده ری دی قاعده هیچ فدای امانت حفظ یقیناً
تمام شده خواننده تقدیم آنچه ر دی عبارت به رفته. ن قرار ( داستان�نویس قواعد و اصول رعایت

آمده. دست به تاریخ از که است چیزی آن تمام یا تاریخ موجودی

مهاجم پادشاه سخنران یعن رو پیش سند که است این �ماند م باق که گفتن ته ن تنها و…،
تعجب پسجای �سازد. م مستغن توضیح و تفسیر هر از را خواننده که گویاست و روشن آنقدر

جنسیت،�� لحاظ به که باشم، کرده استفاده مرد یعن آن مشابه کلمه از آقا کلمه جای به که نیست بعید هیچ ١البته

باشم. کرده پرهیز است، مست�تر حساب کلمه در آن معن چون هم محترم کلمه تصریح از و �کند م اقاده را معنا همان
. روح من فیه نفخت و آیه: ادب غیر ٢تفسیر

جز نیت قطعاً کنند استفاده خشونت�آمیز و فریادگونه مثل تعابیری از لین» نسبتاً «زبان عبارت جای به کسان ٣اگر
ندارند. اختالف�پراکن و یزی تفرقه�ان
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ارائۀ برای نویسنده و بشود کتاب بخش پایان مهاجم پادشاه سخنران اگر نیست گالیه و وه ش یا
ند. ن لیف ت یا وظیفه احساس بیشتر توضیحات

بمانیم. که آمده�ایم ما

، نوبت تنور این از که باشد خوش دلمان و کنیم بسنده موقت و دست دم منافع به که نیامده�ایم
به را فرعش و اصل هم بعد و دربیاوریم رمان دی صباح چهار و فردا و امروز برای نان قرص چهار

بسپاریم. ران دی
خودش مقتضیات ماندن و بمانیم.» که آمده�ایم «ما کنید: دقت بنیادی و کلیدی جمله این به

�طلبد. م را خودش ملزومات و دارد را
وگرنه دارید. کامل احاطۀ و اشراف مقوله، به نسبت من سروران و عزیزان شما همۀ خوشبختانه
پس آمده�ایم ماندن قصد به ما اگر بپرسید: بود ن مم کلیدی اصل همین از پس و نقطه همین در
مردم و آمدیم �زنیم؟! م ت ممل امور ادارۀ در مردم مشارکت و رأی�گیری و انتخابات از حرف چرا
�خواهم م عذر – سرمان بر خاک چه آنوقت ندادند، رأی ما به دلیل هر به رأی�گیری آت مقاطع در
که بپرسند اگر بدهیم بچه�هایمان و همسر و سر به جواب چه و بپوشانیم موادی چه با را سرمان –
– دو فوقش یا سال؟ دو برای غربت، و آوارگ و سفر رنج تحمل و خانه�به�دوش و اسباب�کش

سال؟! دو تا سه
تشخیص روشن به را نسخه دو میان شباهت�های بعضاً و تضادها و تفاوت�ها قطعاً شما
جهت�گیری و هدف در چه را دستورالعمل یا نسخه دو این میان تنافر و تضاد که کیست �دهید. م

نشود!؟ متوجه برنامه�ها و شیوه�ها در چه و
رویش پیش که مسیری و پیچیدیم دموقراضه مردم تعبیر به یا دموکافیه برای ما که نسخه�ای

بود. اضمحالل و سقوط جهت در اغلب دادیم او به که دستورالعمل�های و گشودیم
بیفتد موعد از زودتر روز ی نه نظر مورد اتفاق که آنچنان شده. حساب و دقیق ضرباهن با
رویمان پیش جدیدی موانع که – دیرتر روز ی نه و – نرسیده�ایم کامل آمادگ به هنوز ما که –

شود. سبز
و برهان این کنیم. اداره دموقراضه قواعد و اصول طبق را ت ممل ما که نیست بنا طبعاً پس
ول �کند. م روشن را دموقراضه و ما ومت ح مبان میان تضادهای و تفاوت�ها فلسفه استدالل،

�شود؟ م توجیه ونه چ دستورالعمل دو این میان شباهت�های
است گوسفند حد در مردم منزلت و قدر که کردیم تفهیم دموقراضه به زحمت و زور هزار با ما

�شود. م تولید گوسفند توسط که اسمارتیزی١ حد در کمتر؛ حت و
دست از را مردم حمایت و اعتماد مردم، به نسبت �اعتنای ب با و دیدگاه این با او ه این برای

بماند. تنها ما حضور یا حمله یا ورود زمان و بدهد
دارد؟ وجود این از غیر تعریف ما محرمانۀ اساسنامۀ و مرامنامه در ر م خب!

�شود؟ م ن مم و مقدور آنان بر ومت ح مردم، از تعریف چنین داشتن بدون اساساً یا و

در �شود م تلق نو و تازه آنچه و نیست تازه دنیا در چیز هیچ که �دهد م نشان تاریخ اسناد در کلمه این ١وجود

است. داشته وجود دور بسیار گذشته�های
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مردم به نسبت احترام و محبت شیوه�های به عمده�ای بخش ما، خود مرامنامۀ در ر دی سوی از
یافته؟! اختصاص

�شود؟ م چه قبیل این از تعارضات و تضاد لیف ت
تعارضات و سؤاالت پاسخ که است همین محدود و محرمانه محفل این برگزاری فلسفه بله،

وقوف و احاطه موراد این همۀ به من از بیش شما �ت ت اگرچه کنیم. مرور هم با را دست این از
دارید.

اقدام�ها همۀ در دوستان شما مشارکت� و برنامه�ها و سیاست�ها همۀ از شما اطالع خوشبختانه
را ذهنتان حضور مورد، هر در کوتاه اشاره�ای و �کند م �نیاز ب وقت�گیر، توضیحات بیان از مرا

�سازد. م فراهم
و عمده�ترین عملیات، و طراح دورۀ در که کنم اشاره ضرباهن و توازن اصل به باید ابتدا
محسوب دستورالعمل�ها همۀ برایصدور نهای و اصل معیار و �آمد م شمار به دغدغه حساس�ترین

�شد. م
محقق زمان نظر اتفاقاتمورد که نحوی به بود م ح هر اجرای و صدور زمان ظریف�تر، مسألۀ

شده. پیش�بین و طراح که شود
�کرد م ایجاد �اش ون سرن در که شتاب دلیل به اطرافیان به نسبت دموقراضه تحقیرآمیز رفتار

�افتاد؟! نم اتفاق این چرا ول �شد. م ما خرسندی باعث باید قاعدتاً
سرعت کنترل که دلیل این به �کرد؟ م ران ن کامال که خرسند نه را ما دموقراضه رفتار این چرا

�ساخت. م خارج ما دست از را عملیات زمان�بندی و
ومت ح گرفتن دست در و قدرت انتقال آمادۀ هنوز ما که ایام آن یعن فاصله، این در اگر
تصاحب به تصمیم دموقراضه برادران از ی اتفاقاً بودیم، نرسیده کشور این مرز به هنوز یا نبودیم
برای را راه دموقراضه، شدۀ تحقیر اطرافیان یقیناً �شد، م عمل وارد و �گرفت م ومت ح و قدرت

�کردند. م هموار ر دی برادر تسلط و او ون سرن
�شد. م آب بر نقش نقشه�هایمان همه و �رفت م هدر ما زحمات همۀ یعن

قواعد تبیین ما بحث محور االن داد. خواهم توضیحات وقتش به تحقیرآمیز رفتار مورد در
است. متناقض و مشترک

تمام نه و است بوده غلط الزاماً دموقراضه سیاست�های و برنامه�ها همۀ نه که است این مسأله
. ون سرن جهت در پارچه ی ما توصیه�های

با و دهیم سوق اه پرت سمت به را دموقراضه دستورات، از بعض با که بودیم ناگزیر ما
کنیم. تضمین مقرر موعد رسیدن تا را ومتش ح بقای و دوام ر دی توصیه�های

نبوده، غلط تماماً یا درست پارچه ی دموقراضه، برنامه�های تبع، به و ما دستورات ه این خالصه
زمان. شاخصۀ به عنایت با بوده. دو هر از ترکیب ه بل

مردم:

اغراق ��کمترین ب شد، گفته این از پیش که است همان مشخصاً و دقیقاً مردم، اه جای و شأن
آن. غیرمأکول فرآورده�های و گوسفند یعن مبالغه، و
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روی پیش آینه قرارداد و نام همین به مردم زدن صدا و اه ن این کردن علن کار ابلهانه�ترین اما
است. آنان

و تبلیغ و وجهه مردم، به نسبت باور و تعریف این داشتن علیرغم که �ماند م پایدار ومت ح
کار پایان جز سرنوشت باشد، این از غیر اگر باشد. �اش قلب باور این با متضاد کامال تظاهرش

نیست. انتظارش در دموقراضه

به کردن محبت آن�ها، به احترام ما، دغدغۀ تمام که باشد این باید مردم باور و تلق و تصور
آن�هاست. رضایت جلب و آن�ها

توضیح و گفتن پاسخ باید ما و بدانند خود مسلم حق را کردن مؤاخذه حت و پرسیدن باید مردم
تدارک را مناسب توجیه و توضیح کار هر انجام از قبل البته و بشماریم. خود قطع وظیفۀ را دادن

ببینیم.

انجام از قبل توجیه و توضیح تدارک یعن شیوه، این که ندارد گفتن عزیز، اران هم شما برای
مردم که باشد گونه�ای به باید ما برنامه�ریزی و زاری سیاست نماست. نخ و فرسوده کامال کار هر

ببینند. ما برنامه�های در را خود آرمان�های تحقق

کاری شعار، و حرف مقام در مردم، نیازهای و خواسته�ها ساختن برآورده ر: دی عبارت به
است. ن مم کار ابلهانه�ترین سیاست، یا برنامه ی عنوان به اما شایسته و پسندیده است

طرح�ها ای ی در مردم که گونه�ای به خواسته�پردازی و آرزوسازی و باشد نیازآفرین باید ما هنر
کنند. مشاهده را خودشان آرمان�های تحقق و آرزوها تجل ما برنامه�های و

تشنه که کس به شما اگر است. منتف بنیان از توضیح و پاسخ و پرسش مسألۀ صورت این در
ته�ای ن تنها و است دلیل �کند نم طلب شما از که چیزی تنها برسانید آب است شده تشنه یا است

سؤال. �شود نم متبادر ذهنش به که

خودمان و دقتکنیم تفاوت�ها و جنسشباهت�ها به ه این برای است نمونه یا مثال ی فقط این
نیفتیم. کنده�ایم ران دی برای که گودال در

انتخابات:

سلسلۀ و پنج�گانه و بیست برادران از فرد ابله�ترین را دموقراضه است ن مم اول اه ن در ما همۀ
پدر از خاندان این تمام در بالهت که �شویم م متوجه دقیق�تر اه ن ی با ول کنیم ارزیاب «دمو»

بوده. مشترک و موروث امری پسران تا

و شواهد و �خورد م را خودش جادی و سحر فریب که است بازی شعبده� انسان احمق�ترین
بوده�اند. برخوردار حماقت مقدار این از دمو سلطنت خاندان اعضای تمام که �دهد م نشان قرائن
بارها پدر اگر و بودم نوجوان زمان آن در هم من نیاورید. خاطر به را زمان آن شما، از بسیاری شاید
ممول وقت پیش سال پنجاه حدود �آوردم. نم یاد به هم من �کرد نم تعریف را دوران آن خاطرات
فعل کشور همین -یعن خودش کشور در را انتخابات و رأی�گیری و مردم انتخاب حق مسألۀ
ول شدند ناباوری و فت ش دچار ابتدا کشورها همۀ پادشاهان و سران کرد، مطرح – خودمان

ان هم شود، توزیع پادشاه فرزندان بین که بناست و �رود نم دوری راه مردم آراء که فهمیدند وقت
گفتند. آفرین مدیریتش توان و قدرت به و کردند تحسین را ممول کیاست و هوش
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مهارتش به اء ات با و است مسلط بازی قواعد به کامال ممول که �کردند م گمان چون چرا؟
است. کرده آغاز را بازی

دست�ترین چیره و سیاستمداران خبره�ترین زمان آن تا که بود این ممول ستایش و تحسین دلیل
سخت این به بازی داشت ممول ول بودند. نشده بازی وارد مهره چهار سه، از بیش با حاکمان

بازی چنین دشواری�های که کیست و �کرد. م �ریزی پ مهره پنج – چهار و بیست با را ین سن و
نیابد!؟ در مهره تعداد این با را ین سهم

شدند متوجه عقال همۀ تقریباً ممول فرزندان پادشاه از دوره سه – دو گذشت از پس اما
و او کیاست و هوشمندی نه شده، بازی این اندازی راه و طراح باعث ممول حماقت اساساً که
بازی شدن جدی درست�تر؛ عبارت به یا گرفتن جدی مدعا این صدق بر گواه و شاهد روشن�ترین

بود. شاهزاده�ها توسط

با قدرت تصاحب سر بر و کردند ر دی ی تخریب به شروع واقع طور به پادشاه فرزندان وقت
عقل از که ت ممل ادارۀ دانش از تنها نه پدر پادشاه که شد معلوم پرداختند منازعه و جن به هم
�زند م خود مایمل به حراج چوب �دلیل ب عاقل آدم کدام وگرنه بوده. �بهره ب هم ابتدائ و ساده
را ومت ح و قدرت نام به گرنبهای گوهر و �کند م سهیم خود طلق مل در �مقدمه ب را مردم و

�سازد؟ م خود از ابله�تر فرزندان دست ملعبۀ

و تصمیم آن که کردند سع کودکانه بسیار تحلیل ی با عده�ای زمان همان که �رود نم یادم
کنند. توجیه را ممول اقدام

�کرده م پیش�بین کامال را ساله دو دوره�های فرزندانشدر عمل�کرد ممول که: بود این تحلیل آن
در مردم تا ساخته آماده فرزندانش اجحاف و ستم و ظلم برای را بستر عامدانه و عاقالنه کامال و
که پیداست ناگفته کنند. یاد نی به او از و بشناسند را پدر قدر پدر با فرزندان ومت ح مقایسۀ

که: روشن دالیل این به بوده. بیشتر هم فقید پادشاه شخص از تحلیل�گران این بالهت میزان

خود برای آن�ها کردن ضایع قیمت به بخواهد که نداشته پدرکشت فرزندانش با پادشاه اوال:
بخرد. خوش�نام

در پادشاه ه شال طبیعتاً شد آسیب�پذیر مردم آراء کلوخ با سلطنت م مستح دژ وقت ثانیاً:
ریم ت و تجلیل مراسم منقرضشده، سلسلۀ برای فاتح پادشاه کدام و �گیرد م قرار معرضنابودی

�کند!؟ م برگزار

حیثیت جمله از خود مایمل تمام موهوم، حیثیت کسب برای کس که پذیرفت �شود نم پس
بیندازد. مخاطره به را �اش حقیق

مورد را او والدین ابتدا مردم �شده، م خطائ ب مرت فرزند اگر که بوده رسم قدیم از ثالثاً:
را فرزندش حیثیت پدری هیچ شده که هم خود آبروی حفظ برای پس �دادند. م قرار نفرین و لعن

�اندازد. نم مخاطره به

گرفتم. واضحات توضیح با �جهت ب را وقتتان ذریم، ب

�تواند م که کس و نیست بردار شوخ ومت، ح امر در مردم دادان دخالت ه: این خالصه
بازی این در قطع برد و باشد داشته دست در کامال را بازی که بزند مردم آراء و انتخابات از حرف
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بشمارد. انتخابات نتیجه �ترین بدیه و کمترین را

خواص: و عوام

که هم کم نسبت آن در و است درست کامال خواص و عوام بخش دو به مردم تقسیم�بندی
است. درست تقریباً – ی به نه و نود یعن – �گفتیم م دموقراضه به

اگرچه تفاوت این و است مسأله با برخورد کیفیت �کند م جدا هم از را دموقراضه و ما راه آنچه
پ در س ع به ه بل نبودیم دموقراضه تخت و تاج حفظ مسئول که ما است، طبیع ول فاحش،

تالشخود همۀ تا کنیم تحقیر ذهنش در خواصرا که بود طبیع پس بودیم زین جای و ون سرن
کند. عوام رضایت جلب صرف را

خیل باید آدم داده. رخ که است اتفاق همین شیوه این اعمال یا توصیه این به عمل نتیجۀ
یا است آسان�تر نفر ی بردن راه نفهمد. را عوام بردن راه در خواص نقش که باشد دموقراضه

نفر؟ هزار هزاران

راه و کردن جذب زحمت �برید، م راه و �کنید م جذب را مؤثر و خاص انسان ی شما وقت
از اگر س ع به و �گذارید م او عهدۀ به و �دارید برم خود دوش از را ر دی نفر هزار هزاران بردن

بپردازید. برابر هزار باید را نارضایت این تاوان نیاورید دست به را دلش و شوید غافل او

لحاظ به چه خواصاگر جیب؟ هزار هزاران یا است آسان�تر جیب، ی کردن پر ر: دی منظر از
مشترکند. غریزی و طبیع نیازهای در ول متفاوتند عوام با ر تف و اندیشه

را عوام جیب بودن ته خود آن�ها کنید. پر را خواص معدود و محدود جیب کافیست شما
کرد. خواهند توجیه برایشان

آبادان یا ویران

باید �دادیم، م شوق ویران و تخریب سمت به را دموقراضه ما که میزان یا شدت همان به��
ساختن حال در را ما پیوسته باید مردم کنیم. تالش آبادان و ساز و ساخت جهت در خودمان
ببینند، تازه بنای ی �آیند، م در خانه از که روز هر مردم اگر باشند. بقایمان و دوام طالب تا ببینند.
منابع شدن خال �تواند م آن�ها از ی که �شود م منحرف ر، دی مسئله صد�ها از توجه�شان و اه ن

باشد. پایشان زیر

جهل و علم

به �تواند م دموقراضه مثل کس فقط و است ن مم کار ابلهانه�ترین عالم، و علم کردن تحقیر
عالم، و علم تحقیر یعن اصل، این اجرای در که دارید ذهن حضور حتماً شما همۀ دهد. در تن آن

را. پایبندی و اهتمام بیشترین دموقراضه، هم و داشتیم را تاکید بیشترین ما هم

به میان�بر راه �تواند م ، ومت ح هر برای و ان م هر در و زمان هر در توصیه، این به عمل
دموقراضه بیشتر چه هر ترغیب مورد در ما دلیل یا نیت کند. هموار را هالکت و سقوط سمت
حد از بیش اهتمام و دلیل اما بود. میا�ن�بر راه همین ساختن هموار و گشودن دستورالعمل، این به
این ما بین پیش نیست. روشن چندان هم ما خود برای واقع به توصیه، این به عمل برای دموقراضه
چرا کند. مقاومت کم الاقل یا نپذیرد را ی این دستورالعمل�ها، همه میان از دموقراضه که بود
�شود. م زیان و آسیب دچار خودش کس، هر از بیش و پیش دانش، اهل و دانش طرد و نه با که
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مطمئن حال، عین در ول متعجب اگرچه ما دستورالعمل، این اجرای به او اهتمام و پذیرش با
رسیدیم. که �رسیم م شده تعیین پیش از اهداف به که شدیم

و هنر همچنین و است عالم و علم گرفتن خدمت به بدهیم، انجام باید ما پس، این از آنچه
هنرمند.

مؤثر�ترین و بیشترین و یرند ب قرار ما اختیار در �توانند م راحت به که هستند ادوات و ابزار این�ها
شوند؟! تبدیل ما علیه سالح به باید چرا باشند. داشته را کاربرد و نقش

باید شما و ما هنر فروش�اند. و خرید قابل ری، دی کاالی هر مثل هنرمند و هنر عالم، علم،
باشد. کاال�ها این قیمت به و موقع به خرید

نیست. مبالغه و اغراق �گذارم، م هنر عنوان معامله، این بر ه این

جواهر، و طال قطعه هر برای قیمت تعیین و بدل از اصل دادن تمییز جواهر، و طال کار�شناس آیا
علم کار�شناس است؟ مبالغه و اغراق کس چنین به هنرمند عنوان و لقب اعطای آیا نیست؟ هنر
و کار�شناس است. هنرمندانه�تر و ظریف�تر دشوار�تر، کار این از مراتب به هنرمند، و هنر و عالم و
خاصبرخوردار حساسیت و ظرافت از خرید، برای مناسب تشخیصزمان خود، جای مبلغ، تعیین

است.

به قطعاً کنید، اقدام خودش مناسب زمان از دیر�تر یا زود�تر هنرمند، ی خرید برای شما اگر
به هنرمند ی خاص زمان یعن موعد، زمان از زود�تر شما اگر فرض به �رسید. نم مطلوب نتیجه
همین که صورت در �شوید. م مواجه غریب و عجیب ادعاهای و گزاف قیمت با بروید، سراغش
رفتاری معامله، ام هن و �فهمد م را خود واقع قیمت و قدرت رسید، پخت به وقت هنرمند

�دهد. م بروز خود از عاقالنه�تر

یعن ماندید، غافل او از شما و رسید ثمرده و وفای ش و پخت به هنرمند، این اگر حاال
ران دی تحری و مخالف�خوان و کج�تاب به �کند م شروع رفتید، ن تحویلش و نرفتید سراغش
برای اقدام و معامله باب گشودن کار، درست�ترین و بهترین باز هم مقطع این در ومت. ح علیه
اطمینان و آرامش ه �آن ب بپردازید را سابق قیمت برابر چند که �شوید م ناچار شما ول است. خرید

آورید. دست به را نیازتان مورد

�طلبد. م مستقل جلسه�ای بسطشان و شرح که دارد وجود فراوان ظرائف و دقایق باب، این در

نیست. هنر گفتن دروغ

همه که حس این القاء با دهید انتقال مردم به را راست حرف از بخش شما که است این هنر
است. هنر دلیل همین به و دشوار بسیار البته کار این کرده�اید. بیان را راست حرف

انسان آبروی و �شود م ار آش زود یا دیر حقیقت، که نیست هنر دلیل این به گفتن دروغ
و اعتماد اندازه به سرمایه�ای هیچ و �گردد. م سلب کل به مردم اعتماد و �رود م باد بر و دروغ
هیچ به و آورد دست به باید شده که قیمت هر به را سرمایه این نیست. ارزشمند مردم اطمینان
کرد. �شود نم کار هیچ آن بدون و کرد �شود م کار همه سرمایه، این با داد. دست از نباید قیمت

برای ول دارد. مغایرت ومت، ح و قدرت حفظ با مردم، به حقایق گفتن که است درست این
از انبوه زیر در را ناگفتن حقایق �توانید م شما نیست. گفتن دروغ به الزام حقایق، پوشاندن
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کنید. پیدا شهرت درست و راست به و بپوشانید. راست حرف�های
هیچ و ندارد ضرری هیچ شنیدنش و گفتن که دارد وجود فراوان راست حرف�های همیشه

�اندازد. نم مخاطره به را منفعت
ر ف مجال که کنید پر �خاصیت ب و �ضرر ب راست حرف�های از را مردم گوش و چشم آنقدر

نند. ن پیدا را خطرناک حقایق مورد در کردن
�کنند. نم باور نشنوند، شما زبان از تا هم را حقایق روشن�ترین مردم، صورت، این در

بتوانید. را خوردن تا بخوارنید

و او به ما دائم توصیه بود. دستورالعمل این خالف درست دموقراضه، به ما توصیه بله!
به نند ن بردن و خوردن مصروف را خود هم تمام خدمت، دوسالۀ دوران در که بود این اطرافیانش

نشود. ران دی نصیب و د نچ دستشان از هم قطره ی حت که نحوی
منافع به رسیدن فقط مدام توصیه یا اقدام این برای ما یزۀ ان دوستان، از برخ تحلیل برخالف
آنجا از �کنیم. نم ار ان هم را کالن مال منافع این به نیل اگرچه نبود. مدت کوتاه و آن مال
سپرده امانت به ما نزد و �رسید م ما دست به گروهش، و دموقراضه برده�های و خورده�ها تمام که
لزوم، صورت در که فرض این با بودیم، افزون�تر سپرده و بیشتر امانت طالب ما طبعاً �شد، م
ما هدف و یزه ان همۀ �توانست نم منفعت این صرف ول برگردانیم. صاحبش به را آن از بخش

بود. دموقراضه ون سرن امر در تسریع ما اصل هدف یرد. ب قرار
و ست ش به بخشیدن سرعت جز تنهاخوری، که فهمید �شد م هم ابتدای و ساده عقل ی با

ندارد. ری دی نتیجۀ ، ون سرن
تن زمینه این در ما توصیه به طبعاً نبود، �بهره ب هم ابتدائ و ساده عقل همان از�� دموقراضه اگر

�بخشید. نم شتاب و سرعت �اش، ون سرن و سقوط به و �داد نم در
نیست. سازگار مداری دین با داری ومت ح

شده منقرض و منسوخ و کهنه بسیار شیوه�ای ومت، ح و حاکم به مردم اعتقادات زدن گره
قطعاً �داشت، م بر ومت دوشح از باری یا �داشت م ومت ح حال به نفع اقدام، این اگر است.

�کردیم. نم توصیه دموقراضه به ما
کنیم. عمل دموقراضه شیوه خالف دقیقاً باید ما مورد این در که باشید داشته توجه

منتظر باید کنیم، تقویت و بشناسیم رسمیت به را چیزی هر به مردم اعتقاد و باور اصل ما اگر
شود. گرفته کار به ما خود علیه و برگردد ما خود سمت به برنده سالح این که باشیم روزی

کرد؟ باید چه خطرناک حادثه این از پیش�گیری برای خب!
و ظریف�ترین به – را اعتقاد و باور چه هر ریشۀ که است این بنیادین و مطمئن راه�حل

انیم. بخش مردم وجود در – ل ش هنرمندانه�ترین
برای قالب هر در و اندازه و ابعاد هر با و ل ش هر به غیرمادی، عوالم به مردم اعتقاد و باور
بزنید جا خدا االختیار تام نمایندۀ را خودتان امروز شما اگر کنید! دقت است. آور زیان ومت ح
بلند شما دست روی ی فردا کنید، خود ومت ح تثبیت و یم تح وسیلۀ را مردم اعتقادات و
محال بخشیده�اید، رسمیت سالح این به شما خود چون �کند. م معرف خدا را خودش و �شود م
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کنید. �خطر ب و خنث را آن بتوانید که است

که مردم بر ومت ح از است پایدار�تر و مطمئن�تر مراتب به �اعتقاد ب مردم بر ومت ح پس
دارند. ایمان شما به پرستش حد در

هر گرفتن که اصل �گردد، م زین جای دنبال به متقن و ثابت اصل آن اساس بر ذهنتان قطعاً
گرفته قرار اختیارشان در مناسب زین جای آن از پیش که �شمرد م جایز صورت در را مردم از چیزی

باشد.

�دهم. م ارجاع مستقل جلسه�ای به را �تر اساس بحث و �کنم م بسنده اشاره�ای به مورد این در

حذف برای شما که نیست نیازی اصال مردم�اند. خود خدا، به اعتقاد برای زین جای بهترین
کاف �رسید. نم اعتقاداتشان شدن راسخ�تر و مردم مقاومت جز نتیجه�ای به که کنید. تالش خدا

اه�شان جای و شأن و دهید قرار تمجید و ستایش مورد مبالغه�آمیز، گونه�ای به را مردم شما که است
خواهند �نیازی ب احساس خدا به نسبت تدریجاً مردم کنید. ترسیم هستند که آنچه از بر�تر بسیار را

شد. خواهند زارتان سپاس داده�اید، اختصاص آنان به را خدا صندل شما ه این از و کرد

است. ومت ح ادارۀ شیوۀ ابلهانه�ترین مردم، داشتن ه ن گرسنه

که داشت خواهید خود مقابل را مزاج آتشین و عصبان مردم همواره شما صورت، این در
کمترین ومت، ح ریشه سوزاندن در و شد خواهند مشتعل جرقه�ای کمترین با ، خش هیزم همچون

کرد. نخواهند تأمل و تردید

تخم کاشتن جز حاصل ران، دی تحقیر و �شود. نم نخواهد حقیر تحقیر، با انسان هیچ
ندارد. آنان دل در کینه

انسان که است زمان در ثمره�اش کمترین اران، هم و ان نزدی و دوستان با تحقیرآمیز رفتار
دارد. ران دی به را نیاز بیشترین

دموقراضه تحقیرآمیز رفتار که است ته ن این به شما توجه جلب توضیحات، بیان از مقصودم
صرفاً و نبوده ما دستورالعمل�های و توصیه�ها محصول وجه هیچ به زیردستان و اران هم به نسبت

است. داشته دموقراضه فردی خصلت�های و روان عقده�های در ریشه

تحقیرآمیز رفتار نتایج که است نقش دوستان، از برخ ذهن در شبهه این آمدن پدید دلیل شاید
کشور، به ما ورود ام هن اگر ر دی عبارت به کرده. ایفا ما اهداف تحقق ارانشدر هم با دموقراضه
نبوده، افراد آن با ما دلیلشهماهن نشدند، او از پشتیبان به حاضر هم دموقراضه یاران �ترین نزدی

است. بوده آنان به نسبت دموقراضه، تحقیرآمیز رفتارهای تالف ه بل

دشمن

رموزی جمله از دارد، مردم برای آن پرداختن و ساختن که کننده�ای تعیین نقش و دشمن مبحث
درک و ظرفیت اندازۀ به هم او و آموختیم دموقراضه به ومت ح استمرار و اقتدار برای ما که است
آن از بیشتر بسیار مفهوم، این قابلیت �دانید م که همچنان ول کرد. استفاده آن از خود فهم و
انفعال وجه عمدتاً آموختیم، دموقراضه به ما آنچه دادیم. یاد دموقراضه به ما که است مقداری

دادن سوق یا اری�ها خراب و کاری�ها کم ساختن موجه مثل مواردی بود. دشمن مفهوم تداع و
از بیشتر بسیار تهاجم و فعال بخش در مفهوم این ظرفیت ول ومت. ح حمایت دامن به مردم
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مردم اگر است. ت ممل همین در ما حاکمیت نمونه�اشحضور ی است. تدافع و انفعال وجه
و �کردند نم باور را عالم سوی این در ار غدّ و خطرناک و ار م دشمن ی وجود خودمان، ت ممل
پرمخاطره و پرهزینه چنین �ای رکش لش که بود محال �ترسیدند، نم الوقوعش قریب توطئه�های از
رضایت و خاطر طیب با هم را همسرانشان و فرزندان و عزیزان ه این به رسد چه بشمارند، موجه را

کنند. غربت دیار روانۀ کامل
جلسه�ای در که دارد متنوع�تری وجوه و عمیق�تر ظریفت�های و پیچیده�تر رموز هنوز پسدشمن،

پرداخت. خواهیم آن�ها به مستقل
این بیان جدید، خانۀ این ادارۀ برای رسم جلسات برگزاری از قبل که �رسید م نظر به خب!
امیدوارم باشد. هم کاف جلسه، این برای مقدار همین که �رسد م نظر به حاال و باشد مقدماتالزم
کشور. این ادارۀ برای جامع و دقیق برنامۀ و طرح از پر ببینم. پر دست بعد جلسۀ را شما همۀ که
دموی نه البته کنید. اداره را کشور سال دو مدت به باید و هستید دمو ی کدامتان هر که کنید ر ف

. اساس و درست دموی که قراضه
جلسۀ و �پردازیم م کشور اداره برای اساس و کل قواعد و اصول تدوین و تبیین به بعد جلسۀ
و ر مبت باید شما از کدام هر که فاحش. اختالف�های و تفاوت�ها با برنامه چند طراح به دوم

شوید. محسوب آن�ها از ی مدافع و متول
باید مردم بدهیم. مردم به را جدّی و سالم انتخابات ی برگزاری نوید باید زود�تر چه هر ما

ببینند. ومت ح رأس در را خودشان منتخب فرد
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