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ویژه نامه هیأت میثاق با شهدا | شب اول  محرم الحرام 1443

»حق اعتراض« واژه ی  نام آشنای 
ین شـده اسـت با  این روزها که قر
دادخواهـی برای خوزسـتان، حیق 
کـه  اکثـر کشـور ها آن را بـه رمسیـت 
مـا  اسـایس  قانـون  و  شـناخته اند 
و  اسـت  زده  تأییـد  مهـر  بـرآن  نیـز 
ازآجنا که نظام حاکمییت کشـور ما 
مبتـی بـر احـکام اسـامی اسـت، 
بـه رمسیـت شـناخنت چنـن حـیق 
اسـت.  داشـته  نیـز  دیـی  صبغـۀ 
یـن  یـن و تأثیرگذارتر یکـی از مهم تر
دربـاره  عـی؟ع؟  امـام  سـخنان 
آزادی  و  مـردم  حکومـت،  رابطـه 
آن  از  کـه  انتقـاد،  و  اعتـراض 
نـگاه  یـک  عنـوان  بـه  می تـوان 
اسـایس در  حکومت اسـامی نام 
بـرد، در خطبـه ۲۱۶ هنج الباغـه 
متبلـور اسـت، ایشـان می فرمایند: 
»پـس بـا مـن از گفنت حق یـا راى 
یـرا  زدن بـه عـدل بـاز نایسـتید، ز
آن  از  بزرگ تـر  خـود  نظـر  در  مـن 
نیسمت که مرتکب خطا نشوم و در 
اعمـال خـود از خطا امين باشـم.«

این بار دیگر برای آب و نان نداده 
بـرای  یسـم  می نو یسـم،  منی نو
اعتراض! آری اعتراض برای حق 
اعتـراض! روح عدالتخواهـی ایـن 
روزهـا آفـیت بزرگ تـر از ایـن نـدارد 
که با برخوردهای سلیقه ای برخی 
یـر بـار نـگاه  مواجـه شـده اسـت و ز
بـه  و  می بـازد  را  خـود  حاکمیـت 
نتیجه مطلوب خود منی رسـد.این 
بـار دملـان خـون اسـت از انفعـال 
ایـن   دولت هـا و مسـئوالن دربرابـر 
حـق مسـلم مـردم. یادمان منـی رود 

دلیـل  ایـن  بـه  گذشـته  رژمی 
مهـه چیـز را از دسـت داد 

را  مـردم  صـدای  کـه 
نشـنید. الاقـل 

ید روحیه انقاب زنده مباند!  بگذار
رهبـر انقـاب در خطبـه منـاز مجعـه 
سـال 1366 بیـان کردنـد: »آجنـایی 
کـه از اظهـار عقیـده خـوف و تریس 
خـود  در  حاکـم  نظـام  کـه  اسـت 
احساس ضف کند... در مسجد 
و در پـای منبـر حضـرت عی؟ع؟، 
کمـال آزادی بلنـد  یـک نفـری در 
امیراملؤمنـن؟ع؟  بـه  و  می شـد 
سـؤال  او  از  یـا  می کـرد  اعتـراض 
در حکومـیت  بایـد  چـرا  می کـرد.« 
تـرس  گرفتـار  مسـئوالن  مردمـی 

بدلیل ضعف شوند؟ حال آنکه 
می توانـد  خـود  اعتـراض 
بـازویی کمکـی بـرای 
ایـن  و  حکومت هـا 

مسـئوالن باشـد. مهه این ها زنگ 
کشـوری  بـرای  اسـت  خطـری 
حقـوق  بـا  را  اسـامی  متـدین  کـه 
خمتلـف از مجلـه حـق اعتـراض و 
عدالتخواهـی پذیرفتـه اسـت ویل 
نتوانسـته  عمـل  مقـام  در  هنـوز 
مـردم  بـرای  را  حـق  ایـن  اسـت 
یـش به رمسیت بشناسـد. چه  خو
در  مرتبـط  هنادهـای  می بـود  هبتـر 
یت های خود دغدغه  لیست اولو
هـم  را  اعتـراض  حـق  اعتبـار 
اضافـه کننـد و در خصـوص حـق 
سـازوکارهای  مردمـی،  اعتـراض 
عـن  در  و  کننـد  تبیـن  مناسـی 
در  شـهروندی  حقـوق  کـه  حـال 
خصوص عدالتخواهی را تضمن 
بـه عـدم احنـراف  می کننـد، منجـر 
مسـت  بـه  اعتراضـات  تغـی  و 
اغتشاشـات شـوند، سـازوکارهایی 
در  جامـع  قانون گـذاری  ماننـد 
شـهروندی  حقـوق  مصادیـق 
از  یکـی  عنـوان  بـه  می توانـد  کـه 
شـود. معـریف  مناسـب  ابزارهـای 

حـــرم ســـاقی  کـــف  ز  علـــم  گـــر  ــتافتـــاد  ــرخ مکتبـ ــم سـ ــم علـ ــر دوش می کشـ بـ

بدلیـل  تـرس  گرفتـار  مردمـی مسـئوالن  بایـد در حکومـیت  چـرا 
ضعـف شـوند؟ حـال آنکـه اعتـراض خود می توانـد بازویی کمکـی برای 
حکومت ها و این مسئوالن باشد. مهه این ها زنگ خطری است برای 
کشـوری که متدین اسـامی را با حقوق خمتلف از مجله حق اعتراض و 
عدالتخواهی پذیرفته است ویل هنوز در مقام عمل نتوانسته است این 

یـش به رمسیت بشناسـد. حـق را بـرای مـردم خو
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سرمقاله فتح

اعتراض برای حق اعتراض



کـه بـه  کـه در مجهـوری اسـامی پشـتیباین از دولت هـا بکنـد  ملـت وظیفـه دارد 
کـه خـاف می کنـد، ملـت بایـد تودهین  گـر دولـی را دیـد  خدمـت ملـت هسـتند. ا
کند،  که می خواهد بـه آن ها ظلم  گـر چناچنـه دسـتگاه جابری را دید  بـه او بزنـد. ا
گـر نکردند خود  بایـد شـکایت از او بکننـد و دادگاه هـا بایـد دادخواهـی بکننـد؛ و ا

ود تـوی دهن آهنـا بزند. ملـت بایـد دادخواهـی بکنـد، بـر

این روزها مهچنان صدای درد و ناله بلند 
است. استخوان الی زخم بایق مانده است 
کهنه سر باز می کند.  و مهچنان این زخم 
فلسطنی،  در  رنج  و  درد  شاهد  مهچنان 
جنگ  لبنان،  در  ناآرامی  و  یب ثبایت 
و  مبب گذاری  یه،  سور در  یزی  خونر و 
دعواهای سیایس در عراق و... هستمی.  اما 
که دوراین  روایت ما درباره حکومی است 
از مشال بالکان تا جنوب حجاز و از غرب 
یر پرچم آن مجع  یقا مهگی ز آسیا تا مشال آفر
شده بودند. تا جنگ جهاین اول منطقه 
بزرگ  کشور  از چند  آسیا متشکل  غرب 
و قدرمتند بود اما در عنی ناباوری یکی از 
یان بار جنگ جهاین اول سقوط  نتایج ز
ل امپراطوری خافت عثماین بود.  و احنا
مناطق  سایکس-پیکو  معاهده  طبق 
و  انگلستان  میان  عثماین  امپراطوری 
فرانسه تقسمی شد تا حتت قیمومیت آنان 
یه و لبنان به  گیرد. بر این اساس سور قرار 

فرانسه و فلسطنی و عراق به انگلستان 
رسید. تقسمی بندی های گفته شده نتیجه 
فعالیت های جاسوسان و افسران اطاعایت 
گرترود بل و توماس ادوارد  انگلستان نظیر 
بار  اولنی  برای  که  کساین  بود.  لورنس 
را  تقسمی بندی های حال حاضر در نقشه 
برای منطقه غرب آسیا به ارمغان آوردند. 
که القایب چون ملکه  از مهنی جهت بود 
صحرا و مادر خاورمیانه جدید به گرترود بل 
و لورنس عربستان به توماس ادوارد رسیده 
که امروز می بینمی چیزی جز  بود. اما آچنه 
نتیجه قراردادهای پهناین با قبایل عرب و 
فضل و خبشش حکومت به دوستان بادیه 
یت فرانسه و انگلستان در  نشنی و یب مباال
امروز  گر  ا نیست.  آسیا  غرب  آینده  ترسمی 
و  دهد  تشکیل  کابینه  منی تواند  لبنان 

گر  درگیر نزاع های سیایس یب پایان است و ا
عراق منی تواند به مبب گذاری های یپ در یپ 
ک سازی  یه قدرت پا گر سور پایان دهد و ا
گر  ا و  ندارد  را  یسی  ترور گروهک های 
دچار  اسرائیل  سرطاین  غده  به  فلسطنی 
غرب  نظم  کیل  بطور  گر  ا و  است  شده 
که هیچ  گونه ای چیده شده است  آسیا به 
کشوری نتواند سربلند کند و ادعای حضور 
رهاورد  مهگی  کند،  جهان  در  قدرمتندانه 
تصممی گیری ناخبردانه استعمارگران است. 
و  خط  و  کشورها  مهنی  بود  قرار  که  مباند 
مرز های خود ساخته را نیز از بنی ببرند و 
که از دل  کنند  خاورمیانه ای نوین ترسمی 
بلند  سر  جدید  دولت-ملت  چندین  آن 
کند. اما امروز به لطف حمور مقاومت این 

نقشه ها روز به روز کم رنگ تر می شوند.

در  کهنـــه  زخـــم 
ـــد ـــه جدی خاورمیان

صحیفه امام؛ ج 6، ص 461

یادداشت فتح

ملت؛ پیشتیبان همیشه بیدار دولت ها



یادداشت فتح
که از پشت میزهای خود تکان  مردم، مسئولیین 
که از داخل ماشنی خود و  منی خورند و یا آن هایی 
یفات در میان شان حاضر می شوند را از  یا با تشر
خودشان منی دانند. مردم به وزرای اشرایف میلیاردر 
که درد مردم را منی فهمند،  و حقوق جنومی بگیر 
اعتماد منی کنند. دروغگویی های وقیحانه ای که در 
برابر نگاه  سال های اخیر کاما ملموس و روشن در
که حداقل حق  های مردم رخ داد، نبود شفافیی 
مردم برای نظارت بر کارگزاران و وکایشان است و... 
 عوامل دیگری از تضعیف این اعتماد متقابل بود.
یب شک یکی از اولویت های دولت جدید، باید 

مجهور  رئیس  کید  تا باشد.  مردم  اعتماد  احیای 
به  به خویب  که  نشان می دهد  تنفیذ  مراسم  در 
مردم،  بر سفره  واقف است: »عاوه  این مسأله 
که دومی از  اعتماد مردم هم آسیب دیده است.« 
ک تر است. حفظ و بقای  اویل به مراتب خطرنا
انقاب اسامی بستگی به اعتماد مردمی دارد 
آمده اند.  به میدان  بوده است،  نیاز  زمان  هر  که 
و  کارآمدی  مسیر  از  اعتماد،  احیای  قطع  به 
کشور حمقق خواهد  مشارکت دادن مجهور در اداره 
و آنکه دولتمردان از ارائه گزارش و رویارویی با مردم 
که  می رود  آن  امید  منایند.  استقبال  مشتاقانه 
دولت جدید که از قضا شعار دولت مردمی را هم 
با خود یدک می کشد احیای اعتماد عمومی را در 
عمل نیز بعنوان یک اولویت مهم خود قرار دهد.

ــه نام  ــرمایه ای ب س
د عتـــــــــــــــــــــــما ا
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جامعه شناسان معتقدند که یکی از مؤلفه های 
حمکراین خوب، حفظ اعتماد عمومی به منظور 
جلب مهراهی مردم و افکار عمومی برای تسهیل 
اجنام وظایف دولت هاست. جوامعی که مسئوالن 
و مردم به یک دیگر اعتماد و اطمینان دارند، به 
را طی  اقتدار  و  راه پیشرفت، شکوفایی  سرعت 
می کنند. جامعه اسامی نیز از این امر مستثین 
نیست. رهبر انقاب بارها در بیانات خود به این 
کید کرده¬اند: »امروز هر کس که مردم  موضوع تا
کند و به خود، به مسئولنی و به آینده  را ناامید 
است.«  کرده  کمک  دمشن  به  کند،   یب اعتماد 
امروز حرف از سرقت این اعتماد است. دزدهایی 
برابر  که با مانور جتمل و اشرافیت در شیک پوش 
زندگی  بدوی  نیازهای  در  که  مردمی  چشمان 
اعتماد  مستحکم  یشه های  ر بودند،  مانده  
کمیت را خشکانیده اند. مهان هایی  مردمی به حا
که در این سال ها از هتاجم مهه جانبه دمشن دم 
را یک جنگ متام عیار و  می زدند؛ وضع امروز 
یف  برابر این هجوم معر خود را سرداران مقاومت در
رسانه ها  با  مهسو  حال  عنی  در  اما  می کردند، 
و  ناامیدی  تنور  دمشن،  تبلیغایت  کمپنی های  و 
کاهش  نتیجه اش  تا  کردند  داغ  را  یب اعتمادی 
بشود. انتخابات  در  مردمی  مشارکت  و   امید 

ین سرمایه  مرگ اعتماد عمومی به مثابه بزرگ تر
جبران ناپذیری  یان های  ز دولت ها،  اجتماعی 
چند  طی  که  اعتمادی  می کند.  وارد  کشور  به 
از  شبه  یک  می شود،  مجع  اندک  اندک  دهه 
نیست. ترممی  قابل  شبه  یک  اما  می رود   بنی 

کارآمدی  به قطع احیای اعتماد، از مسیر 
کشور حمقق خواهد  و مشارکت دادن مجهور در اداره 
گزارش و رویارویی با مردم  و آنکه دولتمردان از ارائه 
مشتاقانه استقبال منایند. امید آن می رود که دولت 
که از قضا شعار دولت مردمی را هم با خود  جدید 
یدک می کشد احیای اعتماد عمومی را در عمل 

نیز بعنوان یک اولویت مهم خود قرار دهد.

یادداشت فتح

ــد ــک امیــــــ المپیـــ
مهه  با  سال ۲۰۲۱  در  باالخره  توکیو  املپیک ۲۰۲۰ 
حوایش سیایس، ورزیش و کرونایی اش به پایان رسید و 
مجهوری اسامی ایران با ۳ مدال طا، ۲ نقره و ۲ برنز در 
 رتبه فوق العاده بیست و هفمت به کار خود پایان داد.

رتبه بیست و هفمت شاید نسبت به املپیک های ۲۰۱۲ 
 لندن و ۲۰۱۶ ریو  ،  رتبه ضعیف تری برای ایران باشد اما

برای درک هبتر امهیت این رتبه باید سری به جدول 
مدال ها زد.  ایران در بنی بیش از ۲۰۰ کشور شرکت 
بنی  در  و  هفمت  و  بیست  رتبه  املپیک  در  کننده 
کره جنویب،  کشورهای آسیایی پس از چنی، ژاپن و 
رتبه چهارم و در بنی کشور های خاورمیانه و کشور 
کرده است. این  کسب  های مسلمان رتبه اول را 
اتفاق ارزمشند در شرایطی به وقوع پیوسته است 
می های ظاملانه، برای نقل و  که ایران به دلیل حتر
انتقال ارز، برای خرید امکانات پیشرفته ورزیش و 
اجنام اردوها مهواره در مضیقه بوده است اما غیرت 
می را با هم  و تاش جوانان ایراین هم رقبا و هم حتر
می باید به تبلیغات  شکست داده است. عاوه بر حتر
کرد. تبلیغایت  رسانه ای وسیع و پر حجم هم اشاره 
کاهش »اعتماد به نفس« و تلقنی  که هدف آن 
کمتر بیین » بوده و این تبلیغات در مهه ی  » خود 
کار خط عبری عریب و غریب  این سال ها دستور 
بوده است. در جدول مدال ها نکات جالب تری 
نیز مشاهده می کنمی؛ مثا کشور عربستان سعودی 
که این سال ها با پول پایش عجیب سعی در رشد 
نقره  با یک  را  کار خود  داشته است  ورزش خود 
کشور  به پایان رساند و رتبه ۷۷ را به ثبت رساند و 
که هبشت دوتابعیی های جهان است و  حبرین 
با خرید تابعیت به دنبال رشد ورزش است نیز با 
۱ نقره در رتبه ۷۷ جای گرفت. املپیک ۲۰۲۰ توکیو 
بار دیگر ثابت کرد که مجهوری اسامی ایران قوی 
است و با وجود متام مشکات، امید برای ما زنده 
اهلام خبش  زمینه ها  ایران می تواند در مهه  است. 
 برای کشورهای مسلمان، منطقه و جهان باشد.

ما  کشور  عزیز  مردم  که  است  مهم  کنون  ا
حتقق  سوی  به  امید،  و  نفس  به  اعتماد   با 
کنند. حرکت  قوی  ایران  واالی  هدف 



انتخابـات  بـه  هفتـه  یـک  درسـت 
بـه  بـود  افتـاده  گـذرم  بـود.  مانـده 
و  بـود  وب  غـر انقـاب.  خیابـان 
جلـوی  رسـیدم  خلـوت.  و  پیـاده ر
دسـمت  یـک  هتـران.  دانشـگاه  سـردر 
در  و  بـود  ل  جـا شـتاب زده  یـایب  ز ار
نفـس  کـه  ماسـکی  دیگـرم  دسـت 
یبـون  تر بـود.  نگذاشـته  بـایق  بـرامی 
پـا بـود و چند جوان داشـتند  آزادی بر
که اصًا  بـر سـر این جـدل می کردنـد 
انتخابات هـای  داد.  رای  بایـد  چـرا 
یـاد  ز یبون هـا  تر ایـن  از  هـم  قبـل 
بـا  یبـون  تر ایـن  تفـاوت  امـا  بـود 
دعـوا  بـار  ایـن  کـه  بـود  ایـن  قبیل هـا 
اصـل  سـر  بـر  کـه  نامزدهـا  سـر  بـر  نـه 
ایسـتادم  گوشـه ای  بـود.  مشـارکت 
و  تـک  بودنـد  مـن  مثـل  متاشـا.  بـه 
چشم هایشـان  کـه  آدم هـایی  تـوک 
میخکـوِب حبـث جوان هـا شـده بـود. 
و  می ماندنـد  ثانیـه ای  چنـد  بعـی 
بـد و  یـا فحـش و  بـا پوزخنـدی  بعـد 
ادامـه  راهشـان  بـه  دل،  در  بیراهـی 
جـذاب  جوان هـا  حبـث  می دادنـد. 
امـا  موقعیـت  کلیشـه.  از  پـر  نبـود. 
پارادوکـس  بـود.  جالـی  موقعیـت 
و  جوان هـا  جدیـِت  بـنی  بـود  جـذایب 
یب اعتنـایی عابـران. ایـن ایـراِن 1400 
در  را  متثیـل اش  داشـمت  مـن  کـه  بـود 
و خیابـان انقـاب می دیـدم.  پیـاده ر
حوصلـه  و  حـال  هنـوز  کـه  اقلیـی 
مانـده  برایشـان  سـیایس  دعـوای 
ایـن  بـه  کـه یب اعتنـا  یـی  کثر ا و  بـود 
کنارشـان عبـور می کردنـد  اقلیـت از 
یل شـان  حتو تلـخ  خنـده ای   

ً
هنایتـا و 

بـود.  گرفتـه  بـاال  حبـث  می دادنـد. 
یـی  ر بـا  ی  شـلوار و  کـت  جـواین 
کـه مـدام بـا دسـتانش  آنـکادر شـده 
در  را  کام  رشـته  می کـرد،  ی  بـاز
گرفتـه بـود و سـخن می رانـد.  دسـت 
اصاح طلـب  کـه  داشـت  اصـرار 
امـا  اسـت  خامتـی  یـد  مر و  اسـت 
انتخابـات  در  شـرکت  نظـرش  از 
مـیل«  »وظیفـه  خـودش  قـول  بـه 

قـول خـودش »ملـت  بـه  بـاز  اسـت. 
نـاز  وظیفـه  ایـن  اجنـام  بـرای  نبایـد 
در  را  دسـتانش  داشـت  کننـد«. 
شـور  بـا  مهزمـان  و  می رقصانـد  هـوا 
مانـدال  کـه  انـگار  می رانـد  سـخن 
دارد در سـازمان ملـل علیـه آپارتایـد 
نطـق می کنـد. صـدایی امـا مانـدالِی 
منبـر  از  را  هتـران  دانشـگاه  جلـوی 
برگشـمت  زنانـه.  صـدایی  آورد.  پایـنی 
ین میانسـال بود. چند  مسـت صدا. ز
ی  دختـر کنـار  مـن  از  عقب تـر  قـدم 
دختـرش  می خـورد  کـه  نوجـوان 
کن آقا.  باشـد، ایسـتاده بـود. »صبـر 
وقـی  را  ایـن  وی«.  مـی ر تنـد  ی  دار
برمی داشـت  قـدم  کـه داشـت  گفـت 
انـگار  نوجـوان  دختـر  یبـون.  تر مسـت 
بدهـد  فیصلـه  را  قضیـه  خبواهـد  کـه 
مـادرش  مانتـو  گوشـه  کـه  مهانطـور 
چیزهـایی  درگـویش  می کشـید  را 
اصـًا  نکـرد.  افاقـه  گفـت.  او  بـه 
نوجـوان  دختـر  منی شـنید.  انـگار 
شـد  موبایلـش  مشـغول  و  ایسـتاد 
ن بـه حرکتـش ادامـه داد. آمـد  امـا ز
انقـاب.  خیابـان  مانـدالِی  جلـوی 
خنـده ای  ی  شـلوار و  کـت  جـواِن 
امـا  اخـم  داد.  یلـش  حتو مصنوعـی 
جـوان  نرفـت.  کنـار  ن  ز چهـره  از 
کنـد  بـاز  را  ن  ز بـا  گفتگـو  سـر  رفـت 
گفـت »ایـن مهـه حـرف زدی  ن  کـه ز
نشـده؟«  متـام  حرف هایـت  هنـوز 
غـاف  انقـاب  خیابـان  مانـدالِی 
ن  ز یدنـد.  بر را  بانـش  ز انـگار  کـرد. 
دور  کـه  جوان هـایی  مسـت  برگشـت 
»مـن  بودنـد.  گرفتـه  را  یبـون  تر
جـز  بودنـد.  حیـران  مهـه  کـی ام؟« 
ی  دیگـر صـدای  ماشـنی ها  صـدای 
مـن  بـود؟  سـخت  »سـوامل  منی آمـد. 
نـداد.  جـوایب  کـی  هـا؟«  کـی ام؟ 
خـب،  منی دهیـد؟  جـواب  »مشـا 
ایـن  مـن  می دهـم.  جـواب  خـودم 
وند.  وزهـا یـک انسـامن. یـک شـهر ر
کـه  یق  حقـو متـام  بـا  وند  شـهر یـک 
باشـد.  داشـته  بایـد  وند  شـهر یـک 

 شناسنامه فتح 200

یا عصارمدیرمسئول: علی راستی جانشین مدیرمسئول: پور

سردبیر: علی حکیمی

یه: محمد بوالحق یر دبیر هیئت تحر

محمد رضائی جوزانی
محمدصادق رحیمی

ابوالفضل یعقوبی

محمدجواد مولوی
علی آبکار

جانشین سردبیر: علی حکمت

وند، دوهفته شهـــــــــر
 چهارسال دشـــــمن!

یه یر هیئت تحر

چیسـت؟  می دانیـد  قصـه  امـا 
کمـی بیشـتر از یـک هفته  کافیسـت 
کنیـد. اوایـل هفتـه آینـده  دیگـر صبـر 
خنواهـم  وند  شـهر یـک  دیگـر  مـن 
ن  ز بـه  واج  و  هـاج  مهـه  بـود.« 
چشـم دوختـه بودنـد. »بلـه؛ تعجـب 
مهـان  می شـوم  دوبـاره  نکنیـد. 
را  شـوهرم  حقـوق  وقـی  کـه  دمشـین 
مطالبـه می کـم امسـش را می گذارنـد 
دو  مـن  مـیل.  امنیـت  علیـه  اقـدام 
دمشـن«  می شـوم  دوبـاره  بعـد  هفتـه 
صدایـش  ن  ز و  بودنـد  گـوش  مهـه 
برگشـت مسـت  بـاال می رفـت.  مـدام 
»آقـا  بـود.  پایـنی  کـه سـرش  مانـدال 
می دهـی  کـه  شـعارهایی  ایـن  پسـر. 
امـا  اسـت  قشـنگی  شـعارهای 
دو  یکـی  چهارسـال  در  عمـرش 
ملـِت  هفتـه  دو  مـا  اسـت.  هفتـه 
اغتشاشـگر.  چهارسـال  و  ایرانـمی 
وند و  ینـد شـهر دوهفتـه بـه مـا می گو
بعـد از آن صدامیـان می زننـد دمشـن. 
وقـی  ین؟  مـی ز حـرف  رای  حـق  از 
بـه  پلیـس  کـه  بـده  شـعارها  ایـن  از 

خیابـان،  از  مـن  کـردن  مجـع  جـای 
وقت آن از خـدا یب خبرهـایی  ود سـر بـر
کردنـد. مهان هـا  کـه شـوهرم را بیـکار 
یک قافلـه.«  کـه رفیـق دزدنـد و شـر
برگردانـد.  مانـدال  از  را  نگاهـش 
بغضـش را دیـدم. اشـکش را نـه. پـا 
یبـون آزاد عمـًا  کـرد و رفـت. تر تنـد 
و  رد  دیالوگـی  هیـچ  بـود.  شـده  متـام 
امـا  بـود  یـک  تار هـوا  منی شـد.  بـدل 
کـم سـوی ماشـنی ها و مغازه هـا  نـور 
وشـن نگـه داشـته  هنـوز خیابـان را ر
در  کـه  امیـدی  کورسـوی  مثـل  بـود. 
در  هنـوز  ناامیدی هـا  هجـوم  میـان 
وشـن بـود. امیـد بـه اینکـه  دل مـان ر
در  هنـوز  ن  ز بعـد،  هفتـه  دو  کاش 
وند  شـهر یـک  ی ها  باالسـر چشـم 
بـه  امیـد  نباشـد.  دمشـن  باشـد. 
وقـی  بعـد،  هفتـه  دو  کاش  اینکـه 
شـد،  متـام  شـلوغی ها  ایـن  مهـه 
نشـود.  فهـم  دمشـین  ن،  ز اعتـراِض 
امیـد بـه اینکـه دو هفتـه بعـد، امیـد 
ن جوانـه بزنـد. امیـد  دوبـاره در دِل ز
هسـت؟ نیسـت؛  جـرم  کـه  داشـن 


