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لهاس ت بببه کلببی از
نهای بسیار بسیار قدیم که سا آ
در زما آ
حافظه تقویآمها لپاک شده ،در سببرزمینی بسببیار بسببیار دور بببه

اسم غربستان ۱که امروزه بعید اس ت بر روی کره زمیببن نببام و
۱

برخببی از اهببل لغبب ت گفتآهانببد کببه نببام متببداول قبرسببتان ،از همببان
غربستان قدیم گرفته شده و کلمه غربستان به تدریج و بر اثر کببثرت

لهببایی
ل بببا چنیببن تحلی آ
اسببتعمال تغییببر شببکل داده ،نویسببنده اصببو ب ً
مببوافق ت نببدارد و مطببالبی از ایببن قبیببل را بیشببتر برداشبب ت شخصببی

یداند تا مسأله علمی و مستند و تاریخی.
م آ

یافزایبد :اگبر مبنببای قضباوت،
نویسنده در تأیید عرایبض خبودش م آ

یلپببایه و اسببا س ،عربسببتان کببه
کهببای ب آ
حد س و گمببان باشببد و مل آ
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ل معمببولی بببه نببام
یمانده باشد لپادشبباهی کببام م ً
نشانی از وآن باق آ
یکرد.
یتر حکوم ت م آ
ممول ۱بر مردمی معمول آ

یکنیبببد کبببه از میبببان دآههبببا صبببف ت و
حتمببب ًا تعجبببب م آ

خصوصیتی که یک لپادشاه ممکن اس ت داشته باشد چببرا مببن

یکنم؟!
فقط به صف ت معمولی بسنده م آ

یتوانید این تعجب یا حببتی اعتراضببتان را بببه ایببن
شما م آ

نحو بیان کنید که:

حداقل توقع از یک نویسنده یا مورخ یا راوی متعهد این

اس ت که لاقل یک صف ت ظالم یا عببادل هببم کببه شببده کنببار
اسم لپادشاه بگذارد تا خواننده از همان الّول تکلیفببش بببا ایببن

موجود روشن شود و بفهمد که باید از او متنفر باشد یببا او را

دوس ت داشته باشد .نویسندآهای که این کمببترین مطالبببات بببه
شباه ت بیشتری با غربستان دارد و احتمال افتادن یک نقطه هنگببام
استعمال یبا حبتی حمبل و نقبل ببه مراتبب بیشبتر از وقبوع اتفاقبات

مشابه در مورد قبرستان اس ت .مضاف بر این که عمبر ایبن دو کلمبه
به مراتب کوتبباهتر از وآن اسبب ت کببه بتواننببد خودشببان را ببه وآن زمببان

ل نفببی و
یشببود کببه اصببو ب ً
برسانند و تازه نویسنده وارد ایببن بحببث نم آ

اثبببات ایببن یببا وآن ،در نهببای ت چببه دردی را از چببه کسببی درمببان
۱

یکند!؟
م آ
Mamule
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یکند به درد لی…
حق خواننده را هم از او دریغ م آ
اجازه بفرمائید!

اجازه بفرمائیببد کببه نویسببنده هببم اگببر توضببیحی در ایببن

مورد دارد ،ارائه بدهد و بعد محل سکون ت دائم یا مبببوق ت او

را معین کنیم.

شاید لپاسخ نویسنده این باشد که:

»اتفاق ًا من اصرار دارم بگویم که همه لپادشبباهان اصببو ب ً
ل

نها سبب
یاند ولی برخورد غیر معمولی مردم با وآ آ
و ذات ًا معمول آ

یشود کببه بببه تدریببج احسببا س غیببر معمببولی بببودن بکننببد و
م آ
بلهای معمول را سر مردم بیاورند«.

شاید هم توضیح یا توجیه نویسنده این باشد که:

»این تقسیآمبندی مطلق ًا عادل یا مطلقا ً ظالم ،مخصببوص

افسانآههاس ت و ما که قصببد افسانآهسببرایی نببداریم ،بایببد نگبباه
واقآعبینانآهتری نسب ت به مسائل داشته باشیم«

و یا با ایببن اسببتدلل ،از بنیببان قصببد بببه هببم زدن چنیببن

قاعدآهای را داشته باشد» :گیرم که عمببوم لپادشبباهانی کببه تببا
کنون دیده و شنیدآهایم ،از دو وضع خارج نبودآهاند .یا ظالم و

مستبد و جلد و قاتل و دهها فحش دیگر ،یا عادل و خبببوب

و مهربان و نازنین و فرشته روی زمین.

دموکراسی یا دموقراضه

۶

خب .در این صورت هم باز گلُبلی به جمال ما که لپادشاهمان
تکراری نیس ت و تفاوت اساسی با لپادشاهان متداول دارد«.

درس ت اس ت که از اصل مطلب دور افتادیم و این حاشیه

بیش از حد طولنی شد ،ولی شما بگذارید به حساب جنببگ

اول به از صلح وآخر.

اگر باز نویسنده به همین جمله هم گیبر مل نقطبی ندهبد

ل چرا طرح مسأله جنببگ ،کببه بخواهببد اول باشببد یببا
که :اص م ً
وآخر؟! مگر صلح الّول و صلح وآخر چه اشکالی دارد؟

یشببویم کببه بببه وآن
انگببار داریببم گرفتببار همببان مشببکلی م آ

جر الکلم.
یگویند :الکلم ی تّ
م آ

فهای حاشیآهای رشته کلم اصببلی
یعنی بالخره این حر آ

یگسلد؟
یتر از هم م آ
یدهد یا به تعبیر ادب آ
جتّر م آ
را  ِ

یتر
یکردم که لپادشاهی معمولی بر مردمی معمببول آ
عرض م آ

یکببرد .مببردم هببم بببه طببور عببادی روزگاراشببان را
حکببوم ت م آ
یگذراندند و تقریب ًا از وضع زندگی خودشان راضی بودند.
م آ
چرا تقریب ًا؟

یدغدغآهای نداشتند
برای اینکه زندگی بسیار مطلوب و بب آ

یبردنببد و
ولببی در سببختی و عسببرت و مشببق ت هببم بببه سببر نم آ

دلیلش هم معمولی بودن لپادشاهشان بود.
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وآدمی که خودش اصراری به ظلم و سببتم کببردن و تجبباوز
نطبور نببود کببه
به حقوق مبردم نداشبب ت و از وآن طبرف هببم ای آ

غصه مردم را بخورد و دغدغآهای نسببب ت بببه گببذران زنبدگی و

حال و روزشان داشته باشد.

این لپادشاه در وآخرین روزهببای حیبباتش ،احکببامی وضببع

کرد یا قوانینی گذاش ت که مثل بقیه کارهببایش ،مخلببوطی از
یتوانسبب ت دعببا و
خوب و بد بود .قوانینی که لپس از مرگش م آ

نفرین مردم را همزمان نثار روحش کند.

 ت وسببیع و یکپببارچه
یکببی از وآن احکببام ،تقسببیم مملک ب  ِ

 تهای مختلف و گذاشتن نبام ایبال ت ببر هبر
غربستان به قسم آ

نها بود.
کدام از وآ آ

استدلل لپادشاه برای اتخاذ این تصمیم این ببود کبه هبم

نهببا در سراسببر کشببور
رسیدگی بببه همببه مببردم و هببم کنببترل وآ آ
لپهنبباور غربسببتان کببار دشببواری اسبب ت .ولببی اگببر ایببن کشببور
 تهای مختلف تقسببیم شببود و هببر کببدام یببک
لپهناور به قسم آ

حاکم منسوب از سوی لپادشاه داشته باشند ،اداره مملک ت بببه

یشود.
یتر م آ
نتر و عمل آ
مراتب وآسا آ

تنها نقطه ضعفی که ممکن ببود ایببن طببرح لپادشبباه یعنببی

تقسیآمبندی کشور داشته باشد ،بروز اختلف و منببازعه میببان
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 تهای مختلف بود که لپادشاه لپیشالپیش فکر ایببن مشببکل
ایال آ
را هم کرده بود و راه حل وآن را هم ارائه داده بود.

 تهببا نببام
دسببتور لپادشبباه ایببن بببود کببه بببر مجمببوعه ایال آ

ایببالت متفقببه گذاشببته شببود کببه هیچگبباه میانشببان تفرقببه و

اختلف لپدید نیاید.

و مهآمتر از این تببدبیر ،توصببیه صببریح و مؤکبد ایشببان در

 تنامه خببود بببا صببراح ت هببر
 تنامه بود .لپادشاه در وصببی آ
وصی آ
چه تماآمتر بببه مببردم ایببالت مختلببف توصببیه کببرده بببود کببه:

یالمکان با هم دعوا نکنید.
حت پ

حکم دیگر معمول این بود که لپس از مرگ او ،لپسرانش

بر تخ ت سلطن ت بنشببینند و قببدرت را در دسبب ت بگیرنببد و بببر
مردم حکوم ت کنندآ .همبان کبار زشبتی کببه عمببوم لپادشباهان

یکنند؛ سپردن زندگی و سرنوش ت مردم ،ببه دسب ت فرزنبد یبا
م آ
فرزنببدان ،بببدون در نظببر گرفتببن رضببای ت مببردم .لیبباق ت یببا

یلیاقتی شاهزادگان.
ب آ

البته به این نکتببه هببم بایببد تبوجه کببرد کببه اتخبباذ چنیببن

روشی برای یک لپادشاه تک فرزنببد بسببیار وآسببان و مناسببب و
راهگشاس ت ،ولی بیچاره وآن لپادشاهی که لپسببران متعببدد دارد

نها را از خود راضی نگه دارد.
یخواهد که همه وآ آ
و م آ
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و اصل گذشته از بحث رضای ت ،هر وآدمی حتی به خنگی
یفهمد کببه سببپردن یببک مملکبب ت بدسبب ت چنببد
یک لپادشاه م آ

نفر ،جز دعوا و مرافعه و هرج و مرج ،حاصل دیگری نببدارد.
هنگام مواجهه با این معضل ،هر لپادشاهی متناسب بببا روحیببه

و شخصی ت خودش ،یکی از این دو سببه راه حببل را انتخبباب
یکند:
م آ

یکند و هر تکه
یک .مملک ت را به چند قسم ت تقسیم م آ

یسببپارد و بببه همآهشببان هببم
را بببه دسبب ت یکببی از فرزنببدان م آ

یکند که هر کدام به سهم خود قانع باشند و لپایشببان
وصی ت م آ
را داخل زمین دیگری نگذارند.

دو .قبببل از رسببیدن اجببل ،یکببی دو جنببگ بببا ممالببک

یاندازد .جانشین منتخب
دیگر – و هر چه دوآرتر بهتر – راه م آ

یدارد و فرزنببدان
یا فرزند مورد علقآهتر را لپیببش خببود نگببه م آ

یکند.
مازاد را برای کشته شدن راهی جنگ م آ

یهای مورد نظر محقق شد و فرزنببدان مببازاد
شبین آ
اگر لپی آ

به سلمتی کشته شدند ،که تجلیببل مفصببلی از وآنببان بببه عمببل
یگیببرد و نببام وآن
یوآیببد و تشببییع جنببازه باشببکوهی شببکل م آ
م آ

یشود و… فرزند منتخب هببم بببدون
قهرمانان در تاریخ ثب ت م آ

یکند.
دردسر و سر خر بر تخ ت سلطن ت جلو س م آ
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یهببای مببورد نظببر محقببق نشببد و فرزنببدان
شبین آ
و اگببر لپی آ
مازاد ،سالم ببه وطبن برگشبتند ،وقبتی ببیننبد کبه کبار از کبار

گذشته و برادرشان بر تخ ت نشسته و قدرت را بدسبب ت گرفتببه
– اگر چه با دماغ سوخته و لب و لوچه وآویزان – یببگ گوشببه

یکنند.
ینشینند و خودشان را با شاخ گاو درگیر نم آ
م آ

و اگر هم یک گوشه ننشستند و عل ِم مخالف ت افراشتند و

با جانشین لپدر درافتادند که دنده لپادشاه جوان نرم ،مخالفین

را سرکوب کند و تاج و تختش را سف ت و محکم نگببه دارد.

لپادشاه فقید بیچاره ،نه هنگام تحویل تبباج و تخب ت ،تضببمین
خدمات لپس از فروش داده و نه از داخل قبر ،امکان حمای ت

لپشتیبانی برایش باقی مانده.

سه .لپادشبباه مشببرف بببه مببوت ،فرزنببدان مببازاد را بببرای

یاندازد و راهی سببفرهای دور و دراز
کشته شدن به زحم ت نم آ
یکنببد .دآر همببان داخببل مملکبب ت یببا اطببراف ،بببه لطببایف
نم آ
یکنبد و مسببیر را ببرای جانشبین
الحیلی سرشبان را زیببر وآب م آ

یسازد .یا اگر جانشین منتخب ،سر فرزنببدان
منتخب هموار م آ
یکنببد
مازاد را زیر وآب کرد ،نه تنها او را تنبببیه و مجببازات نم آ

یدهد تا بببا
که یک مرخصی تشویقی یا استعلجی هم به او م آ
تألمات روحی ناشی از فقدان برادر یا برادران کنار بیاید.
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اما لپادشاه مورد نظر ما یعنی ممول ،به هیچکببدام از ایببن
یکند .و دقیق ًا معلوم نیس ت چرا.
سه نسخه عمل نم آ

البته مورخین در این زمینه حرفهببای زیببادی زدآهانببد ولببی

هیچکدام نتوانسببتآهاند اسببناد متنّقنببی بببرای ادعآاهایشببان ارائببه

کنند .مضاف بر اینکه خودشان هم انصافا در مورد نظریببات
لهایشان ادعای قطعی ت نداشتآهاند.
و تحلی آ

عدآهای گفتآهاند که لپادشاه اصول حال و حوصببله جنببگ

و جدال و دعوا و مرافعه نداشته .عدآهای گفتآهانببد کببه کببثرت

فرزند باعث عمل نکردن به نسخآههای سببه گببانه شببده .یعنببی
نگه داشتن یببک لپسببر و کشببتن یببک »دوجیببن« لپسببر دیگببر

برای لپادشاه دشوار بوده.

عدآهای گفتآهاند :لپادشاه به این دلیل که کم و بیببش اهببل

مطببالعه بببوده و از شببیوه حکببوم ت در ممالببک دیگببر اطلع
داشته ،به نسخآههای کهن عمل نکرده و….

لها درس ت باشببد ،در
به فرض که همه این نظآرها و تحلی آ

غلط بودن این شیوه تردید نیس ت که نویسببنده ،قبببل از اعلم
لهببای
خبببر و بیببان اصببل واقعببه ،شببروع کنببد بببه ارائببه تحلی آ

مختلف از افراد متفاوت.

نویسنده اگر لپیش از روای ت واقعببه و بببازگو کببردن اصببل

دموکراسی یا دموقراضه

۱۲

لهببای لپیرامببون واقعببه را ارائببه کنببد،
داسببتان ،نظآرهببا و تحلی آ
خلف عقل و منطق عمل کرده اس ت ،قبببل از وآنکببه مرتکببب

تخلف ادبی و حرفآهای شده باشد.

لپس برگردیم بآه همان حکم لپادشاه که قبل نصفه و نیمببه

یاش را گفتیم .حکم لپادشاه این بود
بیانش کردیم و وجه منف آ

که لپس از مرگش فرزندانش اداره امبور مملکب ت را ببه عهبده

بگیرند.

اما چگونه؟ بر چه اساسی؟ با چه ترتیبی؟

یشببود
وقببتی اداره مملکبب ت را همزمببان بببه دو بببرادر نم آ

یتواننبد بببا هبم مشببارک ت
سپرد ،بیس ت و لپنج ببرادر چگبونه م آ

کنند؟

اینجببا یکببی از وآن مقبباطعی اسبب ت کببه راه لپادشبباه را از

یکند ،یا به عبارتی وجه مثببب ت لپادشبباه
لپادشاهان دیگر جدا م آ
یدهببد.
یا مخلوط یبا متوسببط یببا معمبولی ببودن او را نشببان م آ

دیدگاه لپادشاه این بود که:

مردم باید حق انتخاب داشته باشند .باید در تعیییین

سرنوشت و اداره امور خود مشارکت کنند.

این حق طبیعی و مسلم میردم اسیت کیه هیر کیس را

یشییمارند –از میییان
تتر دارنیید یییا شایسییته م پ
کییه دوسیی پ
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فرزندان لپادشاه -انتخاب کنند.
مردم که تا وآن زمان ،یعنی صببدور ایببن حکببم یببا وصببی ت

توسط لپادشاه ،از هر گونه انتخببابی محببروم بودنببد و چببارآهای
لهببای
جز تببن دادن بببه لپادشبباه تحمیلببی نداشببتند ،در درون د آ

خود به رقص و لپایکوبی لپرداختند و از لپادشبباه نیببز بببه خبباطر
اعطای این حق تشکر فراوان کردند.

یکنیببد کببه چببرا مببردم در درون خببود بببه
حتمببا سببؤال نم آ

یدانید که اگر در بیببرون،
رقص و لپایکوبی لپرداختند؟ چون م آ

یلپرداختنببد،
یکردند و به رقص و لپببایکوبی م آ
اظهار شادمانی م آ
یسباختند و
نارضبایتی خودشبان از وضببع موجبود را وآشبکار م آ

یشدند .و مردم اصل
باعث ناراحتی لپادشاه و تنبیه خودشان م آ
علقآهای نسب ت به این دو قلم نداشتند.

یسابقه بود ولی همببه
این حکم اگر چه شگف ت انگیز و ب آ

اقدام مردم مدارانه و مشببارک ت طلبببانه لپادشباه نبببود .در ادامببه

حکم لپادشاه تصریح شده بود که:

هرکیی دام از فرزنیییدان کیییه توسیییط میییردم انتخیییاب

یشوند ،فقط دو سال حق دارند که بر تخییت سییلطنت
م پ
بنشینند و زمام امور را در دست بگیرند.

تییا بعیید از دوسییال ،اگییر مییردم از رفتییار او راضییی
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نبودند ،یا به این نتیجه رسیدند که در انتخاب او اشتباه
کردپهاند ،بتوانند از میان بقیه فرزنییدان لپادشییاه دیگییری

برای خود انتخاب کنند .اگرچه منع و محییدودیتی هییم
بییرای انتخییاب مجییدد یییا تمدییید لپادشییاهی فرزنیید قبلییی

ندارند.

وقتی که لپادشاه دار فانی را وداع گفبب ت –یعنببی بببه کلببی

رُمرد -مردم ،بیشتر از وآنکببه غص بآهدار مببرگ لپادشبباه باشببند ،از
امکان دس ت یافتن به حق انتخاب خوشحال شدند.

یعنی به جای اینکه اظهار ناراحتی بکنند ،و خاک غم بر

سر بپاشند و تشییع جنازه باشببکوهی برگبزار کننببد و بببر سببر و

سینه بکوبند و خلصه ماتم بگیرند ،کپببه کپببه دور هببم جمببع
شبببدند و شبببروع کردنبببد ببببه بررسبببی و تعییبببن صبببلحی ت و

ارجحی ت در میان بیس ت و لپنج فرزند لپادشاه ،برای مقام رفیع

سلطن ت یا اداره امور مملک ت.

این کار مردم ،البته تاثیر خوبی بر روحیه فرزندان لپادشاه

نداش ت و وآنان را تا حدود زیادی نسب ت به مردم گلآهمنببد کببرد

و طبیعی بود که رفتارشان هم نسب ت به مردم –بعد از تصببدی
مسئولی ت لپادشاهی -تبباثیر بگببذارد .یعنببی در برخوردشببان بببا

یمهری و خشون ت ایجاد کرد.
مردم ،رگآههایبی از بب آ
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یدهببد کببه در رفتببار نبباملیم و احیانبب ًا
و ایببن نشببان م آ
خشون ت وآمیز و مستبدانه حاکمان و لپادشاهان نسب ت به مردم،

 تها ایببن مردمنببد
همیشه لپادشاهان مقصر نیستند .خیلی از وق آ

یکنند و خشم و خشون ت حکام را
که الّول سر شوخی را باز م آ

یانگیزند.
بر م آ

البته در وآن مقطع گلیآهمندی فرزندان لپادشبباه ،نسببب ت بببه

نهبا هبم کبم و
مردم خیلی عمیببق و طببولنی نشبد .چبرا کبه وآ آ

بیش ،دغدغه اداره امور مملک ت را داشتند و کنجکاو بودنببد

کببه زوآدتببر نظببر مببردم را نسببب ت بببه خودشببان و لپادشبباه وآینببده
بفهمند.

از وآنجا که مردم برای اولین بار با چنین موقعیببتی مببواجه

یشدند ،و هیچ وآشنایی و سابقه و تجربآهای در مورد انتخاب
م آ

یگیببری و اظهببار نظببر فببردی و جمعببی نداشببتندآ ،همببان
و را آ
روزهببای اول ،دچببار دعببوا و اختلف و مرافعببه شببدند و در

میانشببان تفرقببه و دو دسببتگی ،نببه ،یببک جببور بیسبب ت و لپنببج

دستگی لپدید وآمد .یعنببی هبر گببروه از مببردم یکببی از بیسبب ت و
یداشبببتند و شایسبببتآهتر
 تتر م آ
لپنبببج فرزنبببد لپادشببباه را دوسببب آ

نها را نببه از نزدیببک دیببده
یشمردند ،اگر چه هیچکدام از وآ آ
م آ

بودنببد و نببه شببناخ ت و اطلعببی از شخصببی ت و وضعیتشببان
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داشتند.
راستش اگر بعد از تشببییع جنببازه و کفببن و دفببن لپادشبباه

ب سببن ،بببه روی بلنببدی
فقیببد ،هرکب دام از فرزنببدان بببه ترتی ب  ِ

یرفتنببد و بببه بهببانه تشببکر از مببردم ،خودشببان را معرفببی
نم آ

یدانسبتند و قیافآهشبان را
نها را هبم نم آ
یکردند ،مردم اسم وآ آ
نم آ

یدادند.
تشخیص نم آ

و تازه بعد از سخنرانی و معارفه هم بسیاری از مردم –یببا

به دلیل نبودن در مراسم ،یا نداشتن حافظه درسبب ت و حسببابی
– ببباز اسببم و رسببم هببر بیسبب ت و لپنببج نفببر را بببه درسببتی

یکردند.
یدانستند و به روشنی تطبیقشان نم آ
نم آ

خوشبببختانه لپادشبباه فقیببد ،قبببل از فببوت هببم فکببر ایببن

مشکل و هم فکر مشکلت مشابهی مثل کیفی ت انتخابببات و
رأی گیری و… را کببرده بببود و دسببتورالعمل نسبببت ًا جببامع ،و

روشنی را از خود به جا گذاشته بود.

عل ت تأکید بر لفظ نسبت ًا ،این اس ت که؛ واقعا بعضببی از

موارد را به بطور روشن و مشخص بیان نکرده بود.

ن همان جمله اول دستورالعمل بود:
اولین نمونه وآ آ
»مراسم انتخابات حییداکثر چنیید روز لپییس از فییوت

ما…« و مشخص نکرده بود دقیق ًا چند روز؟
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و اگر یکی از برادران بطور اتفاقی راه حل ایببن معمببا بببه
ف نظببب ِر کوچبببک
یرسبببید ،همیبببن یبببک اختل  ِ
ذهنبببش نم آ

یتوانس ت مقدمه بببه وجببود وآمببدن اختلف بببزرگ و اساسببی
م آ
میان فرزندان لپادشاه بشود.

لپاسخ معما این بود که :وقببتی لپببدر گفتببه اسبب ت حببداکثر

چند روز ،قطعا منظورش کمتر از یک هفته بوده ،چرا که در

یگف ت حداکثر چند هفته.
نصورت م آ
وآ آ

بببا حببل ایببن مشببکل ،مببوجی از شببادی و نشبباط در دل

فرزندان لپادشاه لپدید وآمد و تمام برادران که تا لحظبباتی لپیببش
از وآن ،در وآسببتانه یببک اختلف و مرافعببه عمیببق قببرار گرفتببه

بودنببد ،روی یکببدیگر را بوسببیدند و وآمبباده برگب زاری مراسببم
انتخابات شدند.

طرح و توصیه لپادشاه فقید ایببن بببود کببه در روز موعببود،

همه برادران در میدان بزرگ ایال ت مرکزی حضور لپیبدا کننبد
و از یک سم ت میدان به ترتیب سبن و سبال تبا سببم ت دیگبر

بایستند –بببا رعببای ت فاصببله قببانونی -و هرکبدام انبببانی لپیببش
روی خبود بگذارنبد و همبه مبردم کبه هرک دام از قببل سبنگ

کبببوچکی در دسببب ت دارنبببد ،از یبببک طبببرف وارد شبببوند و

سنگشان را در انبان فرزند مورد انتخبباب خببود بیندازنببد و از

۱۸

دموکراسی یا دموقراضه
سم ت دیگر خارج شوند.

در لپایان مراسم رأی گیری یعنببی زمببانی کببه همببه مببردم،

وآراء سنگی خود را به داخل انبان انداختند و بببه خانآههایشببان

گهای هببر انبببان در
بازگشتند ،برادران مشببغول شببمارش سببن آ

حضور همدیگر شوند.

طبیعی اس ت که صاحب بیشترین سنگ و لپآرتریببن انبببان،

ببر تخب ت لپادشباهی خواهبد نشسب ت و اداره امبور مبردم را ببر
عهده خواهد گرف ت.

***

انتخابات ،مطابق با توصیه یا لپیش بینی لپادشباه فقیبد ببا

صلح و صفا و وآرامش و با حضور تقریب ًا تمامی مبردم برگ زار
شد.

دلیل تأکید نویسنده بر قید تقریب ًا این اس ت که اگر چنببد

نفببری بببه دلیببل کهببول ت سببن یببا ضببعف مببزاج یببا بیمبباری و
ناتوانی ،در انتخابات شرک ت نکرده باشند ،از نظر دور نمانند

ش در معامله و خدشه در صببداق ت نویسببنده
و باعث و بانی غ تّ

نشببوند .بخصببوص کببه نویسببنده در مببورد یکببی از شببرک ت
کنندگان ،اطلع دقیق و مونّثق دارد که همسر لپادشبباه فقیببد و

مببادر شاهزادآههاسبب ت .اسببتدلل او بببرای شببرک ت نکببردن در
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ناش را بببه یببک انببدازه
انتخابات این اسبب ت کببه همببه فرزنببدا آ
دوسبب ت دارد و بببه هرکب دام کببه رأی بدهببد ،ببباعث رنجببش

یشود.
فرزندان دیگرش م آ

نویسنده اطلع دقیقببی از تاریببخ و لپیشببینه دموکراسببی در

مترین
یداند که شاید اولین و سییال پ
جهان ندارد ولی بعید نم آ
انتخابات عالم ،همین چیبزی باشببد کببه توسببط لپادشبباه فقیببد

برگزار شده.

عبارت اولین را به این دلیل کببه زمببان وقببوع داسببتان بببه

یتببوان لپببذیرف ت ولببی ایببن
سببالهای خیلببی دور برمیگببردد ،م آ
ادعای سالآمترین را نویسنده از کجا وآورده و روی چه حسابی

مطرح کرده؟!

استدلل نویسنده این اس ت که مبنای ایببن ادعببا ،عقببل و

منطق اس ت نه مدرک و سند تاریخی.
یعنی چه؟

تانببد و
ل :مردم به قدری مجذوب اولیببن انتخابا آ
یعنی او ب ً

یسابقه و دموکراسی اهببدایی ،کببه مجببال فکببر
گرم مشارک ت ب آ

کردن به مسائل سالم را هم ندارند ،چه رسد به ناسالم.

یشود که منافع و
ثانی ًا :باب زد و بند و تقلب زمانی باز م آ

زیان عدآهای در میان باشد ،برای مردمببی کببه هیببچ کدامشببان

دموکراسی یا دموقراضه

۲۰

شخص ًا نآه شببناختی نسببب ت بببه طببرف مقابببل دارنببد و رابطببه و
یتواند وجود داشته باشد؟!
منفعتی ،چه دلیل برای تقلب م آ

عجببب وآدم وقبب ت نشناسببی اسبب ت ایببن نویسببنده! درسبب ت

زمانی که ،همببه کنجکبباو فهمیببدن نببتیجه انتخابببات هسببتند،
یبافد.
یکند و فلسفه م آ
یزند و تحلیل م آ
فهای لپراکنده م آ
حر آ
بله ،نتیجه انتخابات:

اگر بخواهیم مسأله را با نگاه امروزی ببببینیم و مفبباهیمی

نها را هم در نظر بیبباوریم…
مثل جدول و ترسیم نمودار و ای آ
یتوان
فها نیس ت ،در یک جمله م آ
نه ،اصل نیازی به این حر آ

گف ت:

گترین برادر ،با فاصییله بسیییار
»اولین فرزند یا بزر پ

زیییاد از بقیییه بییرادران ،مقییام اول را بییه دسییت آورد و در

جایگاه سلطنت جلوس کرد«.

و اولین کاری که انجام داد در وآوردن شکلک برای بقیه

برادران بود.

یگوید :من قبول دارم که در این جایگاه ،باید
نویسنده م آ

یام را حفبببظ کنبببم و نسبببب ت ببببه هیبببچ موضبببوعی،
یطبببرف آ
ب آ

موضآعگیری نداشته باشم .ولی خوانندگان عزیبز و محبترم هبم

ل شببکلک در وآوردن ،بببرای یببک
حتم ًا اذعان دارند که اصببو ب ً
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مرد گنده با وآن »سببن و سببال )شببما بگیریببد چهببل و هشبب ت(
کاری زش ت و دور از انتظار اس ت .چه رسد به اینکببه وآن مببر ِد

گنده ،محصول یک خانواده سلطنتی باشببد و خبودش هبم در
یک قدمی تخ ت سلطن ت ایستاده باشد.

البته قبول دارم که لپادشاه به دلیببل داشببتن بیسبب ت و لپنببج

 تهای خطیببر دیگببر ،فرصبب ت کببافی بببرای
فرزنببد و مسببئولی آ
تربیبب ت مطلببوب همببه فرزنببدان نداشببته و صببرف حضببور در
بخانآههببای غیببر دولببتی یببا اسببتفاده از معلببم خصوصببی،
مکت آ

یتوانسته تأثیر تعیین کننده و معجزآهوآسا داشببته باشببد ،ولببی
نم آ
یرود ببا
به هر حبال ،انتظبار و تبوقعی کبه از یبک شباهزاده م آ

زاده وآدآمهببای عببادی متفبباوت اسبب ت .و وآدآمهببای عببادی هببم

یفهمند کببه شببکلک در وآوردن و بسببوز وآمببدن نببه تنهببا هیببچ
م آ

نفعی به حال انسببان نببدارد کببه ممکببن اسبب ت دسبب ت روزگبار،
زمینه را برای تلفی و مکافات هم هموار کند.

یفهمببم
یلپرسد :من واقعن ٌ ًا نم آ
نویسنده با تعحب و تأسف م آ

نتر کردن لب و لوچآههای وآویببزان و سببوزاندن بیشببتر
که وآویزا آ

یتواند داشته باشد!؟
غهای سوخته چه لذتی م آ
دما آ

لپیش از این اشبباره کبردم کبه امکبان انتخباب لپادشباه از

میان بیس ت و لپنج نفر ،باعث بببروز اختلف و چنببد دسببتآهگی
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میببان مببردم شببد ،بببه ایببن ترتیببب کببه مببردم علیرغببم اینکببه
چشناختی نسب ت به هیچکدام از فرزندان لپادشبباه نداشببتند،
هی آ

بببه دسببتآههای مختلببف ،تقسببیم شببدند و هببر کببدام یکببی از
فرزندان لپادشاه را مورد حمای ت قراردادند.

و حال با معلوم شدن نتیجه انتخابات ،طبیعت ًا این سببؤال

یوآیبببد کبببه :لپیییس چیییرا عمیییده میییردم ،علیرغیییم
لپیبببش م آ

شهای مختلییف ،در لحظییه آخییر بییر روی یییک نفییر
گرای پ

متمرکی ز شییدند و میییان آراء او و بقیییه بییرادران ،فاصییله

زیادی ایجاد کردند!؟

قبل از لپرداختن به این سؤال اجازه دهید که یک اشببتباه

گذشتآهام را تصحیح کنم و به خاطر مسامحه در بیببان روایبب ت
لپوزش بطلبم.

بیان اشتباه یا مسامحآهوآمیز من ایبن ببود کبه :مبردم دچبار

تفرقه و بیس ت و لپنج دستآهگی شدند و… در حالی که روایبب ت

 تترش ،بیس ت و چهار دستآهگی اس ت ،چرا کببه
قتر و درس آ
دقی آ
کترین فرزنببد لپادشبباه را کببه
بببرادر بیسبب ت و لپنجببم یببا کببوچ آ

اتفاق ب ًا بببه دلیببل وضییعیت و شییرایط خاصییش بهببتر و بیشببتر
یشببناختند ،بببه هیببچ وجببه ،شایسببته حمببای ت و قابببل دفبباع
م آ

یدیدند.
نم آ
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 وضعی ت و شرایط خاص؟! -بله! دآر همان بدو تولد فرزنببد بیسبب ت و لپنجببم لپادشبباه،

صالخلقه و تببا حببدودی منگببل و
معلوم شد که مشببارالیه نبباق آ
عقببب افتبباده از کببار در وآمببده اسبب ت .و از وآنجببا کببه معمببو ب ً
ل

یماند ،به سرع ت از برج و باروهای
نجور خبآرها لپوشیده نم آ
ای آ

محکم سلطنتی بببه بیببرون درز کببرد و در میببان مببردم لپیچیببد.

شاید هم دلیل انتشار این خبر ،توجه بیشتری اسبب ت کببه مبردم
یدهند .غببرض
ل به نقاط ضعف و خبرهای منفی نشان م آ
اصو ب ً

اینکه زحمات شاآهبانو و همسرش برای به دنیا وآوردن بیس ت و
چهار فرزند سالم وآنقدر مورد تببوجه و محببور گفتگببوی مببردم

لدار-
قرار نگرف ت که تولید این فرزند عقب افتاده و مشک آ

تحلیببل برخببی از مببورخین ایببن اسبب ت کببه بعیببد نیسبب ت

نامرغوب بودن همین محصول بیس ت و لپنجم ،ببباعث توقببف
روند تولید فرزند توسط لپادشاه باشببد و در غیببر ایببن صببورت

چه بسا…

بگذریم و از مسیر اصلی داستان دور نیفتیم .بحث بر سر

این بود که فرزند بیس ت و لپنجم به دلیل وضعی ت نامتعادلش،

بیببرون از محببدوده گزینآههببای مببردم قببرار داشبب ت و عمببوم
مباحثات و مناقشات ،حول بیس ت و چهار شبباهزاده دیگببر در
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جریان بود.
گترییین فرزنیید
ایببن سببؤال مطببرح شببد کببه :چییرا بزر پ

لپادشاه ،با فاصله بسیییار زیییاد از فرزنییدان دیگییر بییه مقییام
الّول رسییید ،در حیالی کییه بییرادران دیگییر هییم بییه همییین

اندازه مورد توجه و حمایت اقشار مختلف مردم بودند؟
لپاسخ این اس ت که:

یتوان دسییت
ل به لپاسخ روشنی در این زمینه نم پ
اصو ب ً

تانگیزی غیر
یافت ،جز اینکه بگوییم مردم به نحو شگف پ
یاند و هیچ معیار و ضابطه مشخصییی بییرای
شبین پ
قابل لپی پ

یآییید کیه گییاهی دسییت
انتخییاب ندارنیید و… بدشییان نم پ

افراد را در لپوست گردو بگذارند.

شب انتخابات اگر از تک تک بیس ت و چهببار شبباهزاده

یلپرسببیدند کببه :شببانس مببوفقی ت خببود را چگببونه ارزیببابی
م آ

نها با اتکاء به طرفداران لپاکباخته و عاشقان سببینه
یکنید ،وآ آ
م آ

یکردنببد.
شبینبی نم آ
چاک ،کمتر از مقام اول را برای خود لپی آ
و طبببیعی بببود کببه در لپایببان انتخابببات ،بببا دیببدن کببوهی از

گتریببن بببرادر و مقایسببه بببا تعببداد
سببنگ ،لپیببش روی بزر آ
گهای لپیش روی خودشان -کببه بببه زحمبب ت بببرای بببازی
سن آ

یداد -دچار شوک و افسردگی شوند
کقل و دوقل کفاف م آ
ی آ
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لهای غیر منطقی و رفتارهای ناهنجببار از
سالعم آ
و بعض ًا عک آ
خود بروز دهند.

احتمال وقوع تقلب در انتخابات کببه توسببط سببومین

برادر مطرح شد یا لپرتاب سنگ به سییوی لپادشییاه منتخییب
که توسط چهارمین برادر صورت گرف ت یا افشای برخییی از

نقاط ضعف مربوط به دوران کودکی و مسائل شخصی و

خانوادگی که برادر دوم زحمتش را کشید و… دآههببا مسببأله
از این دس ت ،همه ناشی از شوکی بببود کببه غیببر منتظبره ببودن

نتیجه انتخابات ،در برادران ایجاد کرده بود.

یهببای بببرادران
نهببا نمونآههببایی از اشببتباهات و خام آ
ای آ

گتر یا منتخب
کتر بود ولی این طور نبود که برادر بزر آ
کوچ آ
یتوانسب ت ببا انجبام
هبم از اشبتباه و خطبا مصبون باشبد .او م آ

دادن بعضی از کاآرها یا انجام نببدادن برخببی کارهببای دیگببر،
رابطه برادری و دوستی با برادرانش را حفظ کند.

به عنوان مثال؛ کافی بود کببه قسببم ت کببم و کببوچکی از

یحببد و حصببرش را در اختیببار بببرادران
قببدرت و دارایببی ب آ

نهببا را از
بگببذارد یببا لاقببل مببوقعی ت و امکانببات لپیشببین وآ آ

چنگشان در نیبباورد .وگرنببه طبببیعی اسبب ت کببه وآدم ،نسببب ت بببه
یخواهبببد حبببس
کسبببی کبببه همبببه چیبببز را ببببرای خبببودش م آ
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خوشایندی نداشته باشد.
بها برای گذاشتن لی چرخ ،در همییین
اولین چو پ

گتببر
زمان ساخته شد .بببرادران وقببتی دیدنببد کببه بببرادر بزر آ
نهببا هببم چیببزی
حاضر نیس ت بقیه را سر سببفره بنشبباند و بببه وآ آ

بخورانببد ،بنببا را بببر مخببالف ت و ناسببازگاری گذاشببته و سببعی

کردند که طعم لپادشاهی را به کام برادرشان تلخ کنند .بببرادر
نها هنوز به جایی نرسببیده
گتر هم با خودش فکر کرد؛ ای آ
بزر آ
و طعم قدرت نچشیده ،چنین رفتاری با او در لپیش گرفتآهاند،

لبد وقتی به قدرت برسند ،حداقل امکانات را هم از او دریغ

یکنند .لپس چه بهتر که تا وقتی بر خر مراد یا اسببب قببدرت
م آ

سوار اس ت ،چهار نعل بتازد و بار خودش را ببندد .با عنببای ت
به اینکه دو سال ،بسیار وق ت کمی اس ت برای بستن همببه بببار
و برداشتن توشه و ذخیره برای همه عمر ،بببه نحببوی کببه اگببر
مجببدد ًا شببانس و مبوفقی ت لپادشبباهی نصببیب نشببد ،وآدم ببرای

لهای بعببد از خببودش کببم نیبباورد و احسببا س
خببودش و نس ب آ

خسران و زیان نکند.

ن همببان نکتآهای بببود کببه لپادشبباه فقیببد بببه وآن تببوجه
و ای آ

ل بببدیهی و
ل خیلی توجه کرده بببود .کببام م ً
نکرده بود یا احتما ب ً
روشن اس ت که وقتی کسی قدرت را در زمان محدود و معین
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یکند کببه در کمببترین زمبان ببه
در اختیار داشته باشد ،سعی م آ
سانداز برسد تا روز مبادا یببا یکببی -دو روز قبببل و
بیشترین لپ آ

بعد از وآن ،کم نیاورد و دستش لپیش این و وآن دراز نشود.

یاش
ل انببدوزی کببه ببباعث و بببان آ
این سرع ت و شتاب مببا آ

زمان کم و وق ت محدود شاهزادآهها بود ،سبب شد که عدآهای

از مردم بر دلشان بگذرد و بعضی هم بر زبانشان که :ببباز هببم
صد رحم ت به لپدر که حرصش کمببتر بببود و مبال مبردم را ببا
یزد و از
نطببور هببول نم آ
تدریج و طمأنینه و وآرامش خورد و ای آ

یشد.
یخود نم آ
خود ب آ

۱

۱

ایببن بنببده سببرلپژوهنده و بببه عبببارت لُاخببری» :سرلپرسبب ت تیببم
لپژوهش کننببده« ،بلفاصببله بعببد از رؤیبب ت جملت اخیببر -بببه

نحببو وآسیمآهسببر یببا سروآسببیمه -خببودم را بببه نویسببنده رسبباندم و
عرض کببردم:

 -ممکن اس ت خدای نکرده ،زبانم لل ،از این جملت ،بوی

سلطن ت طلبی به مشام عدآهای برسد و… ایشان بببا یببک حببال ت

تشببببروآمیزی فرمودنببببد :بببببرو دمبببباغ ت را معببببالجه کببببن!
بنببببده عببببرض کببببردم:

حمل بر جسارت نشود ،این بنده ،شخصب ًا مقصبود حضبرتعالی
 تلپروردگان قواعببد ایببن روزگببار…
یکنببم ولببی دسبب آ
را درک م آ
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یشببود کببه
و همیببن نکتببه ببباعث تقببوی ت ایببن احتمببال م آ
یگببدار بببه وآب نببزده و همببه جببوانب دموکراسببی
لپادشبباه ،ب آ

شبینی کرده.
یاش را لپی آ
اهدای آ

بببه هببر حببال ،ایببن مسببأله فقببط یببک احتمببال اسبب ت و
با نگاه غضبناک و ابروان درهم کشیده لپرسببیدند :قواعببد ایببن
روزگبار!؟ -شببیه لپرسبیدن درببباره کسبی یبا چیبزی کببه انسببان
یخواهببببد بشناسببببدش
یشناسببببدش و نم آ
نم آ

عرض کردمآ :همان قاعده متداول و مشهور کببه :اگببر تمببام قببد

در جبهببببه مببببا نیسببببتی ،لپببببس حکمبببب ًا در جبهببببه مقببببابلی!

نبار نه با
لتر ،و ای آ
کتر شد و ابروانشان متداخ آ
نگاآهشان عضبنا آ

لحن سببؤال کببه بببه کلببی از سببر انکببار ،لپرسببیدند:
شکنندآهایببببببد!!؟
شببببببما لپژوه آ

لپرسش نزد اهل لپژوهش ،سرشار از تحقیر و تصغیر اسبب ت و در
طول تاریخ و عرض جغرافیا ،بودآهاند کسانی که بلفاصله لپس

از شنیدن چنین سؤالی ،دس ت به انتحار زدآهاند یا گوشه عزلبب ت

گزیدآهاند یا سر به کببوه و بیابببان نهادآهانببد .چببرا کببه لپرسشببی از
ایببن دسبب ت ،متض بتّمن انکببار لپژوهببش اسبب ت و حببتی بببه سببخره
گرفتببن بینببش و دانببش.

ولی من تلش کردم که خودم و روحیآهام و اعتماد بببه نفسببم را
حفظ کنبم و همچنببان ایسبتاده بمببانم ،بببر ایببن اسببا س ،عببرض
کبببببردم:
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هیچگونه قطعیتی ندارد ،چرا کببه مببا در دل لپادشبباه نبببودآهایم
یاش خبردار شویم.
که از اغراض و انگیزآههای باطن آ

ولببی وآنچببه را کببه بببر اسببا س اسببناد تبباریخی ،بببا قطعیبب ت

گترییین لپسییر لپادشییاه
یتوانیم بیان کنیم این اس ت که :بزر پ
م آ

بیییه قیییدری در سیییوء اسیییتفاده از قیییدرت و میییوقعیت،

زیادپهروی کرد که مردم به هیچ وجه حاضر بییه انتخییاب
یکنم!
فلذاس ت که احسا س نگرانی م آ
یعنی در حین حفظ حرم ت و رعای ت احترام ،تصریح کردم که

نه تنها لپژوهندآهام که این سخن را بببر اسببا س دانببش و لپژوهببش
یکنببم.
عببرض م آ

و اضببافه کببردم ،در فرهنببگ عببوام -کببه فرهنببگ حبباکم بببر
روزگار ماس ت -اگر شما به مقولآهای یا اندیش بآهای یببا جنبباحی،

انتقاد کنید ،یعنی که حکم ًا منتسب به اردوگاه مقابلید .بر ایببن

اسا س ،هر کس بببر دموکراسببی ،نقببد و تعریببض ،داشببته باشببد،
لجرم سلطن ت طلب اس ت.

فرمودند :لپس محصبول یبک عمبر تلش و لپژوهبش شبما ایبن

اس ت که از عوام دستور باید گرف ت و طبق سلیقه عوام حرکب  ت
بایبببببد کبببببرد!

بوآمیز ،مببا چببه
نشببکن و عتببا آ
در مقابببل لپاسببخی چنیببن دندا آ
یتوانسبتیم کبرد ،جببز اینکبه سببخ ت
یتوانستیم گفبب ت و چببه م آ
م آ

متنتّبه شویم و صیهآهای بزنیم و از بام فرو بیفتیم.
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مجیییدد او نشیییدند و بیییرای همیشیییه او را از فهرسیییت
کاندیداهای خود حذف کردند.

البته در این میان ،باید حساب یک عده خاص و معدود

را از عموم مردم جدا کرد؛ وآنان که در حکوم ت این شاهزاده

و با واسطه او به نان و نوایی رسیده بودند ،طبیعی بببود کببه از
او طرفداری کنند و طالب انتخاب مجدد او باشند.

در لپایان دور الّول و وآغاز دوره دوم ،مببردم تببا حببدودی از

وآن تب و تاب و شور و اشتیاق که در وآغبباز دور الّول داشببتند،

ضباد ،دسب ت و
ل مت تّ
س کبام م ً
افتادند ،به این دلیل که ببا دو حب تّ

یکردند .از سببویی بببرای خلببع یببد از شبباهزاده الّول
لپنجه نرم م آ

عزمشان جزم ببود و انگیزآهشبان قبوی و مسبتحکم و از سبوی
دیگببر ،هیببچ اطمینببانی بببه بببرادران دیگببر نداشببتند و امیببدوار

نبودند که شاهد وضعیتی بهتر از دوره اول باشند .ولی بببه هببر
حال ،زمان انتخابات فرا رسیده بود و مردم باید تکلیفشان را

یکردند.
در مورد حاکم یا لپادشاه بعدی روشن م آ

مبردم در ایبن دوره ،ببه ببرادر دوم رأی دادنبد ،تقریبب ًا ببآا

گترین برادر را برگزیببده
همان معادلت و انگیزآههایی که بزر آ
بودند .البته میزان رأی برادر دوم و نسب ت و فاصلآهاش بببا وآراء

ل منطبببق بببر وآراء
برادران دیگر به دلیلی که اشاره شببد ،کببام م ً

دموکراسی یا دموقراضه

۳۱

دور الّول نبود ،ولی به هر حال فاصله وآراء او با بقیه وآنقدر بببود
یچون و چرا بتواند بر مسند لپادشاهی بنشیند و زمام امور
که ب آ

را در دس ت بگیرد.

یدهد؛ این شاهزاده نیز
چنان که اسناد تاریخی نشان م آ

کمتر از شاهزاده قبلی از قدرت و موقعیت سوء اسییتفاده
گتییر حکییومتش
نکرد و با مال و قدرت کمتر از برادر بزر پ

را به لپایان نبرد.

و به همین ترتیب ،برادران سوم و چهارم و لپنجم و ششببم

و هفتم و هشتم و… وآمدند و خوردند و بردند و رفتنببد .یعنببی
تقریب ًا هر بیس ت و چهار فرزند لپادشبباه کببه سرشببان بببه تنشببان

یارزید و از حداقل شرایط ،بببرای اداره مملکبب ت برخببوردار
م آ
بودنببد ،امتحانشببان را لپببس دادنببد و جببز خبباطرآهای تلببخ و

نامطلوب از خود به جای نگذاشتند.

از وآنجببا کببه فرزنببد وآخببر لپادشبباه یعنببی بیسبب ت و لپنچمیببن

یترین شببرط بببرای اداره
یترین و ضببرور آ
شبباهزاده ،از ابتببدای آ
مملک ت یعنی سلم ت جسببم و عقببل برخببوردار نبببود ،قاعبدت ًا

یچرخیببد و یکببی
ن همان بیس ت و چهار فرزنببد م آ
قرعه باید بی آ
یشببد .اتّمببا خبباطرات
نهببا مجببدد ًا بببه لپادشبباهی انتخبباب م آ
از وآ آ
یها و سوء استفادآههای
یعدالت آ
بیس ت و چهار دوره گذشته و ب آ
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بیس ت و چهار برادر ،چیزی نبببود کببه از یبباد و خبباطره مبردم،
محو شده باشد.

به عبارتی؛ مبردم نببه دل خوشببی از بیسبب ت و چهبار بببرادر

یتوانستند بببه بببرادر بیسبب ت و لپنجببم
لپیشین خود داشتند و نه م آ

امید ببندند؛ کببه هببم ضببعف عقلنببی داشبب ت ،یعنببی منگببل و
عقب افتاده ببود و هبم مشبکلت متعبدد جسبمانی داشب ت از

قبیببل نابینببایی و فلببج بببودن یببک دسبب ت و یببک لپببا و داشببتن
شوآور.
هیأتی کریه و قیافآهای چند آ

بر همگان؛ یعنی هم مردم و هم بیس ت و چهار شبباهزاده،

محرز و مسنّلم بود که بالخره یکی از وآن بیس ت و چهار بببرادر
به ناچار انتخاب خواهد شد و زمام امور را بببه دسبب ت خواهبد

گرف ت .اتّما در این میان در ذهن برخی از مردم یک فکر و در

ذهن عدآهای دیگر یک شیطنت خطور کرد.
فکر این بود که:

وآن بیس ت و چهار برادر ،متناسب با قوای عقلی و جسمی

خود توانستند به مردم ستم کنند ،مملکبب ت را چپبباول کننببد و
روز به روز بر ثروت خود بیفزاینببد .اگببر ایببن فرزنببد بیسبب ت و

لپنجم انتخاب شود که نه توان جسمی برای ظلببم و سببتم دارد
یتببوان
و نه توان عقلی برای تبباراج کببردن ،لاقببل دو سببالی م آ
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نفس راحتی کشید و از ظلم و ستم و چپاول در امان بود.
و وآن شیطن ت که بر ذهن عدآهای دیگر خطببور کببرد ،ایببن

بود که:

به هر حال و لبد و ناچار ،یکی از بیس ت و چهببار بببرادر

برای لپادشاهی انتخاب خواهد شد و ما به هببر کببدام کببه رأی

یتر و مغروآرتر کردآهایم ،ولی اگر عدآهای بببه
یدهیم او را جر آ
م آ

بببرادر بیسبب ت و لپنجببم کببه یقین ب ًا انتخبباب نخواهببد شببد ،رأی

دهیم ،هر کدام از این بیس ت و چهار برادر را با رأی کمببتری
بر مسببند حکببوم ت نشبباندآهایم و خدشبآهای بببر غببرور و تبخببتر

یجایش وارد کردآهایم.
ب آ

نهببا
نها که فکر الّول به ذهنشان رسیده بببود و چببه وآ آ
چه وآ آ

یکردنببد
که تدبیر هوشببمندانه یببا سیاسببتمدارانه دلّوم ،گمببان م آ

که فقط خودشان به ایببن تببدبیر و سیاسبب ت رسببیدآهاند و بقیببه،

یکننببد .لپببس بببا ایببن
هآمچون گذشته ،مسیر متببداول را طببی م آ

یقیببن و اطمینببان کببه فرزنببد بیسبب ت و لپنجببم قطع ب ًا انتخبباب
نخواهد شد ،به او رأی دادند.

اتّما از وآنجا کببه تعببداد افببراد ببباهوش -کببه بقیببه مببردم را

شبینی شببده از کببار
یلپندارند -بسیار بیشتر از حنّد لپی آ
خنگ م آ

دروآمد ،فرزند بیس ت و لپنجم ،در کمال ناباوری ،بیشترین رأی
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را کسب کرد ،با فاصله نسبت ًا زیاد از بقیه به مقببام الّول رسببید
و مهیای جلو س بر تخ ت سلطن ت شد .البته اعتماد به نفبس و
رفتار حق به جانب این شاهزاده منگل ،حاکی از این بود کببه
 تانگیز تلقبی
چنیبن واقعآهای را نبه تنهبا غیبر منتظبره و شبگف آ

یشمارد.
ل منطقی و طبیعی م آ
یکند که وآن را کام م ً
نم آ

تصریح و تأکید او بر اینکه قبببل از برگب زاری انتخابببات،

ل منتظر چنین نتیجآهای بوده و خود را مهیببای تقبببل ایببن
کام م ً
مسئولی ت کرده اسبب ت ،توانسبب ت تببا حببدود زیببادی از نگرانببی

مببردم بکاهببد و اطمینببان و اعتمببادی نسبببی را در وجودشببان

لپدید بیاورد .تا جایی که به سرع ت ،اغلب مردم بببه ایببن ببباور
ل بببرای
نائل شدند که منتظببر چنیببن نببتیجآهای بودآهانببد و اصب م ً

 تیابی به همین نتیجه در انتخابات شرک ت کردآهاند.
دس آ

وآنچه فوق همه این قضببایا ببباعث دلخوشببی یببا خوشببدلی

یشد ،شکلکی بود که بببه طببور جمعببی بببرای بیسبب ت و
مردم م آ
یوآوردنببد و لببذتی کببه از سببوختن دمبباغ
چهار برادر دیگر در م آ

یبردند.
وآنان م آ

باور قلبی نویسنده این اسبب ت کببه داسببتان ،تببازه از اینجببا

یشببود و همببه وآنچببه تبباکنون تحویببل خواننببده شببده،
وآغبباز م آ

مقدمآهای برای رسیدن به این نقطه بوده اس ت.
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یکند .از تببر س ای آ
ن
یاش ،لپرهیز م آ
اتّما از بیان این باور قلب آ
که مبادا احسا س بطال ت یا وآزردگی به خواننده دس ت دهد.

ی اس ت .منوط بر
البته استدللش تا حدود زیادی لپذیرفتن آ

نکه باقی داستان ،طبق وعدا ٔآه او لپیش برود.
ای آ

حرف نویسندآه این اس ت که :تا اینجببای روایبب ت ،اغلببب

قضببایا ،تببازگی چنببدانی نداشببته و خواننببده در اطببراف یببا
مطالعات خود موارد شبیه یا نزدیک به وآن را مشاهده کرده و

تا اینجا را هم به خاطر اعتمادش به نویسببنده ادامببه داده و از

یسببابقه بببه
یتواند غیرمنتظره یا ب آ
اینجا به بعد ماجراس ت که م آ
حساب بیاید.
و اتّما:

لپیببش از ورود بببه فصببل بعببد ،یعنببی »از اینجببا بببه بعببد

یرسببد .توضببیحی
ماجرا« ارائآه یک توضیح ضروری به نظر م آ
ل طبببیع  ِ
ی
یتوانببد در قببالب لپاسببخ بببه یببک سببؤال کببام م ً
کببه م آ

خوانندگان شکل بگیرد.
چه سؤالی؟!

 -وآیا این بیسبب ت و لپنببج شبباهزاده ،یعنببی فرزنببدان ممببول

فقید ،اسم نداشتآهاند؟!

چطور ممکن اس ت وآدآمهایی با وآن حنّد از شاهزادگی فاقببد
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ی کبه فقیآرتریببن و گمنبباآمترین وآدآمهبا ،از
اسببم باشببند ،در حبال آ
چنین مالکیتی -یعنی داشتن اسم -برخوردارند!؟

یبایسبب ت داشببته
اگببر اسببم داشببتآهاند –کببه قاعببدت ًا هببم م آ

باشند -چرا نویسنده از ذکر و بیان وآن ،امتناع ورزیببده و تنهببا

نها اکتفا کردآهاس ت!؟
به ذکر نام لپدر وآ آ
لپاسخ نویسنده:

کتک این بیس ت و لپنج شاهزاده اسببم داشببتآهاند
 -بله! ت آ

و خوبش را هم داشتآهاند .وقتی وآدآمهای معمولی  -یعنی غیببر

لپادشبباه  -بببر روی اسببب و سببگ و گربببه خببود هببم اسببم

یگذارند ،چطور ممکن اس ت که لپادشبباه ،بببر روی فرزنببدان
م آ
خود ،اسم نگذاشته باشد!؟ این جور هم نبببوده کببه تاریببخ در

مورد اسامی این شاهزادگان سببکوت کببرده باشببد یببا نویسببنده

 تیابی به اسامی وآنان دچار مشکل بوده باشد.
برای دس آ

لپببس نویسببنده مبتنببی بببر چببه کرامببتی ۱از وآوردن اسببامی

بیسبب ت و لپنببج شبباهزاده خببودداری ورزیببده؟! دوببباره لپاسببخ
نویسنده:

-کتاب قطور تاریخ ،لپر اس ت از اسامی و اعلم و وآمار و

۱

کب مَرم بببر وزن
کب مْرم بببر وزن جسببم نیسبب ت .بلکببه رَ
ریشه اصلی کرام ت ،رِ

صنم اس ت.
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ارقام و اطلعات و اخباری که دانستن و حفبظ کردنبش ،ببه
یکنببد .و
چکببس دوا نم آ
یوآید و هیچ دردی از هی آ
چکاری نم آ
هی آ

یشود کببه بایگببانی
نها سبب م آ
بلکه به عکس تمرکز بر روی وآ آ
ذهن ،توسط اطلعات غیرمفیبد ،اشبغال شبود و جبایی ببرای

مطالب اصلی و مفید باقی نماند.

باور نویسنده این بودآه اس ت که انتقال بیس ت و لپنج اسببم

لبآهلی اسناد تاریخی بببه صببفحات ایببن کتبباب ،فقببط بببه
از آ

یوآمببده و هیببچ فایببده
کببار اظهببار فضببل از سببوی نویسببنده م آ

دیگری برای خواننده نداشته اس ت.

البته در مورد اسامی شاهزادگان یکی–دو نکته هس ت کببه

یتوان گذش ت.
از کنارشان به سادگی نم آ

]خواننببدگان عزیببز ،شبباهد باشببند کببه نویسببنده ببآا همببان

جببدیتی کببه از ورود مسببائل غیرضببروری بببه داخببل کتبباب،
یکند مراقب اس ت که هیچ مطلب مهم و ارزشمند
جلوگیری م آ
و قابل اعتنایی از قلم نیقتد و از نظر دور نماند[.

نکتا ٔآه الّول :انتخاب یک اسم مشترک برای بیسبب ت و لپنببج

فرزند ،توسط لپادشاه!

لپادشاه یعنی ممول به این دلیببل کببه نببام لپببدرش »دمببو«
۱

Dèmo

۱

۳۸

دموکراسی یا دموقراضه

بوده و او هبم علقبه زیببادی ببه لپبدرش داشبته »دمبو« را نبام
یدهببد و بببرای جلببوگیری از
اصببلی تمببام فرزنببدانش قببرار م آ
اختلط و اشتباه ،صف ت یا لپسوندی جلوی هر کدام از دمآوها

یگذارد.
م آ

گتر را به لقب دمببوی
به عنوان مثال ،فرزندان الّول و بزر آ

یسازد و دموی دلّوم را صرف ًا به خبباطر هیکببل
اعظم ۱مفتخر م آ
یبینببد یببا بببر اسببا س
درشببتش ،شایسببتآه لقببب دمببوی کبببیر ۲م آ
درخشببش کنّلببه دمببوی س بلّوم بببه خبباطر نداشببتن مببو بببه نحببو

یگذارد.
مادرزاد ،نام او را دموی درخشان ۳م آ

۴

نکتا ٔآه دوم :فبباتحه خوانببدن مببردم ،بببه القبباب منتخببب

لپادشاه!

یتوانببد
و این از نکات بسیار ظریفی اس ت کببه همزمببان م آ

جه همگببان و در عیببن حببال – بببا حفببظ سببم ت –
مببورد تببو تّ
اسباب عبرت لپادشاهان قرار بگیرد.
۱

Dèmo le Plus grand

۲

Dèmo le Gross

۳

Dèmo le Brilliant

۴

یکند که وآنچه برای فقرا اسببباب تحقیببر
و برای هزارمین بار اثبات م آ

یگردد.
یشود برای اغنیا وسیلا ٔآه افتخار محسوب م آ
و خف ت م آ
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اینکه مردم به عناوین و القاب اعطا شببده توسببط لپادشبباه
فقید کمترین بهایی ندهنببد و بببه محببض روی کببار وآمببدن هببر

کدام از شاهزادگان ،بر اسا س تشخیص خودشان ،لقبی بببرای
او وضع کنند و فقط وآن لقب را ببه رسبمی ت بشناسبند ،مسبأله
ل برانگیآزتر این اس ت
بتر و تأتّم آ
کوچکی نیس ت .و از وآن عجی آ

که خود شاهزادگان و اطرافیان نیببز بببه تدریببج ایببن القبباب را
نهببا را در مکالمببات خصوصببی و
قبببول یببا ببباور کننببد و وآ آ

محاورات محرمانه خود ،به کار ببرند.

یگویببد :مببا کببه از ذکببر نببام اصببلی و رسببمی
نویسببنده م آ

شاهزادگان و ردیف کردن القاب اهدایی وآنان لپرهیز داشببتیم،
ذکبر القبباب غیبر رسبمی بیسبب ت و لپنببج شباهزاده را بببه طریبق

یشببماریم .ولببی ذکببر دو – سببه نمببونه از
اولی ،زائد و عبببث م آ
یکنیم که
القاب اهدایی مردم را به این دلیل ،ضروری تلنّقی م آ

نهببا
در طببول داسببتان ،بببه طببور مسببتقیم یببا غیببر مسببتقیم بببا وآ آ

سروکار داریم .به طور مثال خواننده باید بداند که دمببوی الّول

که توسط لپادشاه ،مفتخر به دموی اعظم شده بود ،مببردم بببه
دلیل قببد بلنببدش ،بببه او لقببب دمییو درازه ،۱اعطببا کردنببد ،و

ل ببببه دلیبببل قیبببافه
دمبببوی دلّوم یبببا دمییوی کییبیر را احتمبببا ب ً
۱

Dèmo le Dègingandè
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نبببامطلوبش ،دمیییو ایکیییبیری ۱لقبببب دادنبببد و لقبببب دمیییو
کهّلپهطاسییی ۲را ببببرای دمبببوی سبببلّوم ،از دمیییوی درخشیییان

بتر دیدند.
مناس آ

نها شاید به انببدازه لقببب دمببوی وآخببر،
چکدام از ای آ
اتّما هی آ

مهم و حسا س و تاثیرگذار نبود .لپادشاه ،دموی وآخر را به دلیل
ل ذکر شد ،دموکافیه ۳لقببب داد تببا بببه ایببن
مختصاتی که قب م ً
وسببیله ،تصببمیم خببود را هببم در مببورد کفببای ت مببذاکرات و

توقببف رونببد تولیببد ،اعلم کببرده آباشببد .اتّمببا مببردم ،لقببب

چ وجببه بببرای دمببوی وآخببر نپسببندیدند و
دموکیافیه را بببه هی آ
یاش،
ترجیح دادند که او را به دلیل مختصات جسمی و روان آ

دموقراضه ۴صدا کنند.

ساستّی ت و تأثیرگذاری لقب دموقراضببه،
دلیل اهتّمتّی ت ،ح تّ

برای دموی وآخر ،از جمله رازهایی اسبب ت کببه تنهببا بببا مطببالعه
یشود.
ادامه داستان ،وآشکار م آ

۱

Dèmo le Mochetè

۲

Dèmo le Chauve

۳

Dèmo o'est assez

۴

Dèmo le Caboosè

فصل دلّوم
از اینجا به بعد
ماجرا
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مردم در روزهای الّول لپادشاهی دموی آخییر یببا بببه تعبببیر
خانبببدان سبببلطن ت؛ دمیییو کیی افیه یبببا ببببه تعببببیر خودشبببان؛

دموقراضه  ،بسیار شادمان و امیدوار بودند .و برای اولین بار
یکردنببد و ازاینکببه توانسببته
طعببم فتببح و لپیببروزی را تجربببه م آ

نهببا را
بودند از بیس ت و چهار برادر دیگببر انتقببام بگیرنببد و وآ آ

سرجای خود بنشانند احسا س غرور و شادکامی داشتند.

اتّما این احسا س شببادی و وآرامببش ،حببتی یببک هفتببه هببم

دوام نیاورد .از ماجراهایی که دآر همان هفته الّول اتفاق افتبباد

یرسید .ماجراهایی که تماتّما متکی بببه
بوی خوشی به مشام نم آ
تصببمیمات دموکبافیه بببود و تصببمیماتی کببه مشخصب ًا نشببأت
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گرفته از روحیات خاص و ناشناخته او.
هیچکدام از کسانی که بببه دمببوی وآخببر رأی داده بودنببد،

یتوانستند بکنند که دموقراضه ممکن اس ت فقط
تصور هم نم آ
افراد مشابه خود را به رسمی ت بشناسد و سرنوش ت مملک ت را

به دس ت وآنان بسپارد.

دو-سه روز الّول ،به رف ت و وآمد و عرض تبریک و جشببن

و لپایکوبی و شادمانی مردم گذش ت اتّما از روز سببلّوم و چهببارم
لپادشاه شروع کرد به دعوت از همه کسانی که به نحوی با او

شباه ت داشتند.

بافتادگب ان ،بیمبباران روانببی،
نابینایببان ،کوتاآهق بنّدان ،عق آ

دارندگان نقص عضو ،به هر شکل و هر میزان و…

مردم ابتدا گمان گردنببد کببه قصببد دموقراضببه از دعببوت

نها و رسببیدگی خبباص
این اقشار ،بر طرف کردن مشکلت وآ آ
و ویژه به ایشان اس ت .اتّما لپس از اولین و دومیببن و دهمیببن و

بیستمین حکم لپادشاه متوجه شدند که فاجعآهای وحشتناک و
باور نکردنی در حال وقوع اس ت.

ییکی
بها و مقاآمهای خطیر لشکری و کشوری یک آ
منص آ

یشببد کببه از حببداقل شایسببتگی و
بببه دسبب ت کسببانی سببپرده م آ
صلحی ت در وآن زمینه هم محروم بودند .به عنوان مثال ،مقام
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دیببوانی و مسببئولی ت مکاتبببات لپادشبباه بببا لپادشبباهان ممالببک
دیگر به کسی سببپرده شببده کببه از سببوادی در حببد خوانببدن و

یبهره بود.
نوشتن ابتدایی هم ب آ

یا فرماندهی کمانداران و تیر انببدازان کببه بببرای دفبباع از

مرآزها تربی ت شده بودند ،به عهده کسی قرار گرف ت کببه یببک
چشمش به کنّلی فاقد بینایی و چشم دیگرش چببپ بببود .و بببه

ل از کببار
دلیل سقوط از ارتفاع ،دو لپا و یک دستش هم کام م ً
افتاده بود.

نهببای تیرانببدازی
نهببای رزمببی و وآزمو آ
از وآن لپس در تمری آ

یگرفتنببد کببه دقیق ب ًا بببه هببدف
کسببانی مببورد تشببویق قببرار م آ

یزدند.
نم آ

عموم مردم با مشاهده این وضعی ت ،وآنچنان دچار به ت و

سالعملببی را در
حیرت شده بودند که توان و امکان هیچ عک آ
یدیدند .و در این میان کسانی که با وآرائشان باعث به
خود نم آ

قدرت رسیدن دموقراضه شده بودند از عذاب وجدان هم رنج
یبردنببد و خببود را در همببه اعمببال و رفتببار لپادشبباه سببهیم
م آ

یدیدند.
م آ

شبینببی همگببان و تنهببا نقطببه امیببد مببردم کببه گهگبباه
لپی آ

یوآمببد ایببن بببود :حکومببتی کببه
توسببط عببدآهای بببه زبببان هببم آم آ
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یتدبیری اسبب ت ،بیببش از چنببد
بنیانش بر جهال ت و کوری و ب آ
یشود.
یلپاشد و نابود م آ
یوآورد و از درون فرو م آ
روز ،دوام نم آ

لپس اگر این چند صباح را تحمل کنند و دندان بر جگببر

بگذارند ،بهتر اس ت از هر اقدامی و حرکتی که خببدای نکببرده

منجر به اختلف و دعوا و جنگ و خونریزی بشود.

ل چنین تصوی نداش ت و هر روز بببا
ولی خود لپادشاه اص م ً

اعتمبباد بببه نفسببی بیشببتر از روز قبببل ،بببرای تثبببی ت لپایآههببای
یکرد.
حکومتش تلش م آ

در میان مردم ،عدآهای هم بودند که این شببیوآه سببکوت و

یلپسببندیدند و حاضببر بودنببد؛ هببر گببونه خفبب ت و
تحمببل را نم آ
خواری و تحقیبر و اهبانتی از سبوی لپادشباه را لپبذیرا شبوند و

دانش و تجربآهشان را در اختیار لپادشاه بگذارند؛ تببا سببرزمین
و مردمشببان وآسببیب کمببتری ببیننببد .ولببی لپادشبباه ،نببه خببود را

یدید
نیازمند به مشورت و استفاده از نظرات و وآراء دیگران م آ

یتوانس ت اعتمادی نسب ت بببه افببراد سببالم و بینببا داشببته
و نه م آ
باشد.

گذشته از این دو نکتببه ،آ مسببأله دیگببر و مهآمتببری وجببود

یشببد و وآن
داش ت که مانع ارتباط لپادشاه با افراد بینا و سالم م آ

احسا س تفاخر و تکتّبری بود که -به زعم لپادشاه -افببراد بینببا
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داشتند.
باور لپادشاه و دوستان و وابستگانش این بود که:

نگییاه افیراد سیالم و بینیا بییه دیگیران یعنیی نابیناییان
س همان نیگاهی
نگاهی از سر تفاخر و تکبر است و از جن پ

یسواد دارند.
است که دانشمندان و عالمان به افراد ب پ

نگاه این گونه افراد ،چه دانشمندان و چه افراد بینا

نهییا را کوچییک و
به دیگران به گونپهای است که گویی آ پ
یبیننیید .در حیالی کییه
قتییر ،ریییز م پ
حقیر و به عبییارت دقی پ

واقعیت این نیست.

ل در ادامه این بحث ،به عنوان شاهد مثببال،
لپادشاه معمو ب ً

یکرد که خود شخص ًا تجربه کرده بود:
به مواردی اشاره م آ

»من نمونپهها و موارد متعددی را از نزدیییک لمییس

یسواد یییا نابینییا
ل این طور نبوده که افراد ب پ
کردپهام .اص ا ً
ریپزتر از افیراد دانشییمند و بینیا باشییند .مین بییا همییین دو

دست خودم به افراد نابینایی برخوردپهام کییه بییه مراتییب
تتر بودپهاند.
از افراد بینا درش پ

واقعیییت دقیقیی ًا همییین چیییزی اسییت کییه میین بییا

تهای خودم لمس کردپهام ،ولی نگییاه دانشییمندان و
دس پ
بینایان غیر از این است .در حالی که افراد نابینا به هیچ

دموکراسی یا دموقراضه

۴۸

وجه چنین نگاهی را نسبت به افراد بینا ندارند .و اصو ب ً
ل
هیچگونه نگاهی نسبت به افراد دیگر ندارند«.

یتر
فهایی بود که در محافل نسبت ًا رسم آ
نها حر آ
و تازه ای آ

لهای خصوصی و جلسات
یشد .در محف آ
یتر مطرح م آ
و عموم آ

ل متفاوت بود.
تصمیم گیری ،ماجرا کام م ً

حتم ب ًا از مببواجهه بببا تعببابیری مثببل محفببل خصوصببی و

یکنیببد .حببتی ممکببن اسبب ت
جلسببه تصببمیآمگیری تعجببب م آ

بگوییببببدکه؛ اگببببر چنیببببن تشببببکیلتی در دوران لپادشبببباهی

دموقراضببه وجببود داشببته ،چببرا نویسببنده تببا همیببن الن هیببچ

حرفببی از وآن نببزده و هیببچ اشببارآهای بببه وآن نکببرده!؟ نویسببنده
مدعی اس ت که خبود او هبم تبا سبالیان سبال از وجبود چنیبن

تشکیلتی خبببر نداشببته و بع بآدها بببه طببور اتفبباقی ،ل بببه لی

اسناد تاریخی با وآن مواجه شده.

این توضیح یا توجیه ،تا حدود زیادی قابل قبول بببه نظبر

یرسد .چرا کببه در دنیببای فعلببی هببم بببا همببه درهببای ببباز و
م آ
 تهبا ،بسببیاری از مسبائل
دیوارهای شیشآهای ،خیلی از حکوم آ

یدارند و تا زمانی که خودشان بببه هببر
را از مردم مخفی نگه م آ

یکننبد ،هیبچ
نهبا را افشبا نم آ
دلیببل یبا مصبلحتی ،بعضبی از وآ آ

نها سردرنمی وآورد.
کس از وآ آ
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از کنببار هببم گذاشببتن برخببی از اسببناد ،بعلوه شببواهد و
یوآید که:
نها اشاره خواهد شد چنین بر م آ
قرائنی که بعد ًا به وآ آ

در تمببام سببالهایی کببه لپادشبباهی و حکببوم ت در دسبب ت

یمهبری قبرار
نهببا دموقراضببه را مبورد ب آ
برادران دیگر بوده و وآ آ

حتر؛ او را داخببل وآدم حسبباب
یدادآهاند و یا به عبببارت صببری آ
م آ

یکردآهانببد کببه او در سببکوت و انببزوا
یکردآهانببد و گمببان م آ
نم آ
قببرار گرفتببه و هیببچ فعببالی ت و تحرکبی نببدارد ،دموقراضببه در

کمببال وآرامببش و خونسببردی و اختفببا بببه سببراغ افببراد مشببابه

یرفته و در حد وسع خود
خود -به لحاظ جسمی و روحی -م آ
نها را مدیون و مرهببون
یکرده و وآ آ
نها محب ت و رسیدگی م آ
به وآ آ

نهببا را در وآب نمببک
یهببا وآ آ
یسبباخته و بببه تعبببیر امروز آ
خود م آ
یکرده.
یگذاشته و یارگیری م آ
م آ

یدهببد کببه اگببر چببه تعببداد ایببن افببراد زیبباد
اسناد نشان م آ

نبودآهانببد ولببی ارادت و اعتقادشببان نسببب ت بببه دموقراضببه بببه

گونآهای بوده که از هرگبونه فببداکاری و جانفشببانی در راه او،
مضایقه نداشتآهاند و او را به نوعی حامی و نجات بخش خود

یدانستآهاند.
م آ

تا اینجای ماجرا ،چندان عجیب و لپیچیده نیس ت.

کسانی که یک عمر ببا خنّفب ت و تحقیبر و ذلب ت ،زنبدگی
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یخوردآهاند ،یک روز صبببح ،وقببتی
کدی م آ
یکردآهاند و نان ت نّ
م آ
یشببوند ،خببود را در جایگبباه و موقعیببتی
از خببواب بیببدار م آ

یدیدآهاند.
یبینند که لپیش از وآن ،حتی در خواب هم نم آ
م آ

نها را به ایببن جایگبباه و مببوقعی ت فببوق
خب! چه کسی وآ آ

تصورشببان رسببانده؟ طبببیعی اسبب ت کببه او را بببا همببه وجببود
دوس ت بدارند و تا لپای جان حمایتش کنند.

وآنچه اسباب شگفتی اس ت؛ تعاریف و تعابیری اس ت کببه

اطرافیببان ،درببباره او مطببرح کردآهانببد و بببرای ترویببج و جببا

انداختن این تعابیر در میان مردم ،چنان جببدی ت و لپشببتکاری
نها بعببد ،عببدآهای از مببورخین بببا دیببده
به خرج دادآهاند که قر آ

باور ،وآن تعابیر را نقل کردآهاند و دموقراضببه را یببک اسببطوره
یببا منجببی دانسببتآهاند .و کبباش فقببط بببه همیببن حببد ،اکتفببا

یکردند .اینکه او را بنیانگذار یک سبببک نببوین و مطلببوب
م آ
در حکومتداری بشمارند و قواعد اداره حکوم ت را از اعمال
و رفتبببار او اسببببتخراج کننببببد و تحبببب ت عنبببوان» :اصبببول

بتر و شببگف ت
دموقراضی« ،سرمشق و الگو قرار دهند؛ عجی آ

انگیآزتر اس ت.

بگذریم .باز از مسیر اصلی داستان ،منحرف شدیم.

رسیده بودیم به محلفهبای خصوصبی و جلسبات تصبمیم
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فهبببایی کبببه در محافبببل
گیبببری لپادشببباه و اشببباره ببببه حر آ
یشببببد و تصببببمیماتی کببببه در جلسببببات
یتر زده م آ
خصوصبببب آ

یشببد .جلسبباتی کببه اعضببای وآن ،افببراد
یتر گرفتببه م آ
خصوص ب آ

لهای متمببادی ،توسببط
محدود و مطمئنی بودنببد کببه طببی سببا آ

لپادشاه ،گلچین و تربی ت شده بودند.

اعتراض به جای خوانندگان این بببود کببه چببرا نویسببنده،

لپیش از این اشارآهای به وجود این جلسببات و محافببل نکببرده
بود و لپاسخ نویسنده ایببن بببود کببه خببودش علیرغببم کنببدوکاو
زیادی که در اسناد محدود و لپراکنده وآن دوره داشته ،متببوجه

وجود چنین محافلی نشده و بعآدها به طور اتفاقی بببه اسببنادی

برخورده که…

این چه کار اسبب ت!؟ بگببذاریم نویسببنده ،خببودش حببرف

بزند و به روای ت داستانش ادامه دهد:

بلببه ،تببا قبببل از کشببف وآن اسببناد ،برخببی از رفتارهببای

لپادشبباه ،بببرای خببود مببن هببم کببه راوی داسببتانم عجیببب و
غیرقابل هضم بود ولی بعد از مطالعه وآن چند بببرگ ،بسببیاری

از اتفاقات ،برایم – اگر نه قابل قبببول – قابببل درک و هضببم
شد.

یکببردم کببه وقببتی
بببه عنببوان نمببونه؛ بببا خببودم فکببر م آ
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دموقراضببه تصببادف ًا یببا از سببربغض و کینببه مببردم بببه بببرادران
دیگببر ،بببه لپادشبباهی رسببیده و زمببام امببور مببردم را بببه دسبب ت

گرفته ،قاعدت ًا باید بنا را بببر محببب ت و دلسببوزی و دادگب ری و
رسببیدگی بببر مببردم گببذارد تببا هببم مببردم ،خسببتگی سببتآمهای

گذشته را از تن بیرون کنند و هم قدر او را بدانند و از اینکببه
او را انتخباب کردآهانبد ،خشبنود و رضبایتمند شبوند .و ببرای
دورآههای بعد هم به او رأی بدهند و کار را همچنان به دسبب ت
او بسبببپارند .و متعجبببب ببببودم از اینکبببه چبببرا دموقراضبببه و

اطرافیانش ،مسأله به این سادگی را نفهمیدند و بنایشان را بببر
ظلم و ستم مضاعف گذاشتند تا جایی که…

)نه! ادامه جمله »تا جایی که…« به هیببچ وجببه صببلح

یشود ،کببه بببا
نیس ت .چرا که منجر به لو رفتن لپایان داستان م آ

ننویسی مغایرت دارد(.
اصول و قواعد داستا آ

به هر حال ،راز این مسأله را زمانی فهمیببدم کببه در یکببی

از اسببناد ،بببه چنببد جملببه از سببخنان دموقراضببه در محفببل
خصوصی برخوردم.

صفحه ماقبل این سند که ظاهر ًا تعریض به لپادشبباه بببود،

موجود نیس ت .اتّما چند جملآهای که به عنوان لپاسخ لپادشاه در

یتواند دلیل یا توجیه لپادشاه ،برای شیوه و
این صفحه وآمده ،م آ
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رفتار و تصمیمات ظالمانآهاش تلقی شود.
»این جمله هم بییه انییدازه آن جملییه مشییهور کیه در

زمان لپادشاهی برادرانم از من شنیدید ،مهییم و محکییم و
ملهم است.

یماند.
یگفتم :همیشه این جور نم پ
آن زمان من م پ

ودیدید که نماد.

جملپهای که از اییین لپییس باییید بییه گوشییتان بیاویزییید

این است:

یکنند«
»مردم عادت م پ

یادتیییان باشیید! اییین جملییه؛ کلییید اجییرای همییه

تها و تصمیمات ماست.
برنامپهها ،سیاس پ

یسیابقه
از آنجا که عموم برنامپهها و تصمیمات میا ،ب پ

و غیرمنتظره است ،در ابتدا عوامل و مجریان خودمییان
یکننیید کیه مییردم زیییر بییار
یکنند و خیییال م پ
هم تعجب م پ

یکنند.
یروند یا اعتراض م پ
نم پ

یگویید؟
و شما در جواب چه م پ

آفرین!

یکنند«.
»مردم عادت م پ

ینشیییند کیه
ولی زمانی این حرف به جان مجریییان م پ
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قبل از آن به جان باور خودتان نشسته باشد .به این فکییر
کنید کیه آیییا خییود شییما در تمییام سییالهای یییک عمییر ،بییه

ختّفییت ،بییه حقییارت ،بییه اهییانت و بییه عییادت ،عییادت

یتحقیییری بییه
نکردید؟ هیچ وقت هیچ کییس تکییه نییان ب پ
یکردییید یییا تشییکر؟
شما داد؟ شما مخالفت و اعییتراض م پ

یشدید یا مخالفش؟
شما ممنون دارش م پ

یکننیید و
با مردم هر کاری کنید ،به آن کار عییادت م پ

یبوسند.
دستتان را هم م پ

باییید مییردم را بییه مییرگ گرفییت تییا تییب را بهییترین

سلمتی بدانند.

به شما گفتم :مردم باییید علییوفه اسییب و گاوشییان را

هم از دست ما بگیرند .آن هم نه محترمییانه و الّول کییار.

بعد از انجام تحقیر و اعمال فحش و فضیلت و آخر کار.

یدانم که عموم مردم ،علییوفه
شما فکر کنید؛ من نم پ

یکارنیییید واز جیییایی
اسییییب و گاوشییییان را خودشییییان م پ
یخرند؟!
نم پ

این وظیفه شماست که راه انجام دسییتوراتم را لپیییدا

یکییارد ،بییه مییا
کنید .اجبار کنید کیه هییر کیس ،هرچیه م پ

تحویییل دهیید و از خودمییان ،طبییق تشییخیص خودمییان،

دموکراسی یا دموقراضه

۵۵

تحویل بگیرد.
اگیر چهیار صیباح دیگیر ،میردم صیف نکشییدند و بیا

تضرع و التمییاس از مییا علییوفه نخواسییتند ،میین اسییمم را
یگذارم دمو درازه یییا دمییو ایکییبیری یییا
یکنم .م پ
عوض م پ

یکی از آن حرامزادپههای دیگر.

مقصودتان خدای نکرده ،برادرهای محترمتان کییه

نیست.

غتر نکن.
تو یکی برای من تو کاسه گدایی ،آش دا پ

یها این ضرب المثییل را جییور
ببخشید! جسارت ًا بعض پ

غتر و…
یگویند :کاسه از آش دا پ
دیگری م پ

یگییویم ضییرب المثییل
یکنند .این منییم کییه م پ
غلط م پ

چه باشد.

بله! چشم قربان.
حیف! حیفه من که برای اییین دنیییا ،دویسییت سییال

بزرگی ترم .اگییر میین بییه تعییداد کییافی یییاران فرهیختییه

یکردم که مردم به جای غذا ،علوفه
یداشتم ،کاری م پ
م پ

یکردم که مردم یک مشییت علییوفه رااز
بخورند .کاری م پ
سر و کله هم بقالپند.

شییما بییه قییدر کیافی همییدل و همییراه نیسییتید .شییما
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یشعورید! قاطرید! یابویییید! الغییید! و گرنییه
احمقید! ب پ
میین تلفییی یییک عمییر خفییت و خییواری و حقییارت را ،دو

یآوردم .ما بییرای اینکییه دوره بعیید
روزه از سر مردم در م پ
هم رأی بیاوریم و انتخییاب بشییویم ،هیییچ راهییی نییداریم

جز اینکه…

ن راوی هم زمانی که اسناد تبباریخی را زیببر و رو
خب! م  ِ

یکردم ،به اندازه شما کنجکاو بودم که بقیببه ایببن سببخنرانی
م آ
را در صفحات بعد دنبال کنم .ولی متاسفانه در اسببناد ،نببه از

صفحه بعد خبری بود و نه از دآهها صفحه بعآدتر.

ولبی مطمئبن باشبید کبه هیبچ مطلببی از شبمای خواننبده

کترین سببند هببم در جببای
یماند و کمترین و کببوچ آ
مخفی نم آ
یشود.
خودش ،تقدیم حضورتان م آ
یعنی چه در جای خودش؟

یعنی اجازه دهید که نویسنده ،خط داستان را طبببق روال

منطقی و براسا س تحقیقببات اولیآهاش لپیببش ببببرد و برگآههببای
محدودی را که بعد ًا از میان اسناد به دس ت وآورده ،متناسب با
زمان و موقعی ت داستان و نیاز خواننده ارائه کند.

ثهببای حاشببیآهای –
به لحاظ داستانی – لپیش از ایببن بح آ

رسبببیده ببببودیم ببببه روزهبببای الّول لپادشبببادهی دموقراضبببه و
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رفتارهای غیر منتظرآهاش ،کبه بباعث تعجبب و حیبرت مبردم
 تهای خطیر و مناصب عالی بببه
شد .از جمله؛ سپردن مسئولی آ
افببرادی کبببه کمبببترین شایسبببتگی و صببلحیتی در وآن امبببور

نداشتند .از این به بعد برای اینکه هیچ نکتآهای از قلم نیافتند

یکند – همه اعمال
و – تا وآنجا که تحقیقات تاریخی یاری م آ

و رفتببار و سرگذشبب ت ایببن لپادشبباه متفبباوت ،بببرای خواننببده

ترسیم شود ،ناگزیریم به تقسیآمبندی موضوعی .یعنی عملکرد

یاش را ببببه لحببباظ موضبببوع و
دموقراضبببه در دوران لپادشببباه آ
محور ،دسته بندی کنیم و با اسببتخراج اصببول و قواعببد او در
 تهایش را در
حکوم ت داری ،هر قسم ت از برنامآهها و سیاسب آ

ذیل اصل مربوطه بیاوریم ،تببا هببم چیببزی را از قلببم نینببداخته
باشم و هم دچاره لپراکندآهگویی نشده باشیم.

در آنهای ت ،خط داستان را بببه گببونآهای لپیببش ببببریم تببا از

اصول و قواعد مربوط هم تخطی نکرده باشیم.

و نکتببه وآخببر اینکببه :نویسببنده ،هیببچ دخببالتی در امببر

استخراج اصول دموقراضی یا دموکراسی از اعمببال و رفتببار و

مانیفس ت حکومتی دموقراضه و ارائببه وآن بببه شببکل وآبرومنببد و
عوام لپسند ،در اسناد تاریخی نداشته و هیچ مسئولتّیتی هببم در

یشببوند،
قبال ممالکی که بر اسببا س اصببول دموقراضببه اداره م آ
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نهببا تفبباوت
ل میببان اصببول مسببتخرجه مببا و وآ آ
نببدارد .و اصببو ب ً
بنیببادین و مبباهوی وجببود دارد .مببا بببرای اینکببه داسببتانمان،
سبباختار مناسبببی لپیببدا کنببد ،از رفتببار و عملکببرد دموقراضببه،

محورهایی را استخراج کردآهایم و هر بخببش از سرگذشبب ت او
را ذیل یک قسم ت وآوردیم .در حببالی کببه مببورخین خببائن یببا

 تها و اصول و قواعد حکومتی دموقراضه را
ساده لوح ،سیاس آ

رنگ و لعاب و شکل و شمایل وآبرومندانه بخشیدآهاند و مبورد

تأییبببد قبببرار دادآهانبببد و در عمبببل ،کمکبببی بلعبببوض ببببه
 تهای غربی و ارولپایی برای سببتم و تجبباوز بببه حقببوق
حکوم آ

مردم کردآهاند.

و ااّما اصول:

فصل سلّوم
همه گذشتیگان

همه جور فحش
بودپهاند
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یترین
یکببی از اولیببن ،مهآمتریببن ،گسببتردآهترین و جببد آ
تصمیمات دموقراضه این بود که برادرانش را از چشببم مببردم
بیندازد ،کمببترین وآبببرو و حیثببتی برایشببان ببباقی نگببذارد و بببه

یترین مببأموری ت او نجببات مببردم ،از
مببردم بفهمانببد کببه اصببل آ

دس ت برادران بوده و هس ت.

او برای تفهیم هر چه بهتر مردم ناگزیر شد افببرادی را بببا

نهببا در قببالب گروآههببای
عنوان روشنگران تربیبب ت کنببد تببا وآ آ

ستّیار به مناطق مختلف سفر کنند و مردم را نسببب ت بببه فجببایع
دورآههای لپیشین و ظلم و ستآمهای برادران ،وآ گباه سازند.
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یتوانسبب ت نقببش
از وآنجا که هیببات ظبباهری ایببن گببروه م آ
فهایشبان
مببوثری در جلبب تببوجه و تتّرحبم مبردم و تببأثیر حر آ

کترین و رقبب ت
داشببته باشببند ،لپادشبباه دسببتور داد کببه مفلببو آ

برانگیآزترین افراد برای این مأموری ت انتخاب شببوند؛ کسببانی

که از میان همه اعضاء و جوارح و حوا س ،فقببط لپببایی بببرای
راه رفتن و زبانی برای سخن گفتن داشته باشند.

برای مأموری ت مورد نظر که افراد بایببد ایببال ت بببه ایببال ت

یزدند ،به چیزی بیببش از ایببن
یرفتنند و برای مردم حرف م آ
م آ

نیاز نبود .که البته یکی از همیببن دو شببرط بببه تدریببج حببذف
شد ،و به وآن نیاز به داشتن لپا بود.

به این ترتیببب کببه افببراد مفلببوک و زمینگیببر ،هببر صبببح،

نهای اصببلی و محببل
بهای ارابببه دار بببه میببدا آ
توسببط اسبب آ

یشدند و تا شببب بببه سببخنران و روشببنگری
ترددمردم منتقل م آ
بها بببه همببن ترتیببب بببه اردوگاههببای
یلپرداختند و شب آ
مردم م آ

یشدند.
خود عودت داده م آ

 تهببا بببه دلیببل ترحببم برانگیببز بببودن هیببات
ایببن ماموری آ

یتوانسبب ت بسببیار تاثیرگبذار و مببوفقی ت
ظاهری روشببنگران ،م آ
وآمیز باشد .بخصوص که این افراد ،وضعی ت رقبب ت برانگیببز و
حتی نقض عضوهای مادرزادی خود را ،محصول ظلم و ستم
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یکردند .ولببی مشببکل
و شکنجآههای حاکمان لپیشین وانمود م آ
یسوادی و کم حافظه گیشان بود .عموم
این گروه روشنگر ،ب آ

ایببن افببراد ،بببه دلیببل اینکبببه در گذشببته ،فقبببط بببه حرفببه
یگری اشتغال داشتند ،خفظ کببردن و بببه خبباطر سببپردن
کد آ
ت نّ

یگفتنببد ،برایشببان دشببوار
ناسزاهایی که بایببد بببه گذشببتگان م آ

بود.

گبببزارش بازرسبببان ،حببباکی از ایبببن ببببود کبببه اغلبببب

فهببای
روشنگران ،لپببس از گفتببن چنببد جملببه اول ،بقیببه حر آ

یکننببد بببه
یوآورنببد و طبببق عببادت شببروع م آ
لزم را به خاطر نم آ
کدی و درخواس ت کمک از مردم و دعا
ضرع و ت نّ
التما س و ت تّ

نهببا .و گبباهی هببم اشببتباه ًا دعببابه جببان
و ثنببا بببه جببان وآ آ

گذشتگان.

 تهای مح بلّوله ،بببه نحببو شایسببته و
به این ترتیب ،ماموری آ

یرسببید و
یهببا و توقعببات ،بببه سببرانجام نم آ
مطببابق لپیببش بین آ

یگردید.
اسباب تکنّدر خاطر لپادشاه م آ

ضعف و ناتوانی در انجام مأموری ت ،یک مشببکل بببود و

گدایی و گرفتن لپول از مرد ،مشکل دیگر.

وقتی که لپادشاه ،برای انجام همین مببأموری ت روشببنگری

یداد ،دیگببر دلیببل نداشبب ت کببه بببا خببواری و
نها حقوق م آ
به وآ آ
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یدم تقاضای کمک کنند.
خف ت از م آ
و جالب اینجاس ت که وقتی به خاطر این رفتارشان مببورد

یکردنببد ،نببه دفبباع.
یگرفتنببد ،نببه انکببار م آ
بازخواسبب ت قببرار م آ

یگفتند :ترک عادت سخ ت اس ت ولببی
دس ت وآخر ،اغلبشان م آ

یکنیم.
ما تلشمان را م آ

عاقب ت ،معلمان و مربتّیان روشبنگران ،ببرای حبل مشببکل

الّولف به ایببن نببتیجه رسببیدند کببه کلیببه مطببالب گفتنببی را در
حداقل کلم خلصه کنند تا روشنگران توان به خاطر سپردن

و انتقال وآن به دیگران را داشته باشند.

و برای حل مشکل دوم هببم قببرار شببد؛ مببامورانی هنگببام

یگردانبببن ،تمبببام
شبببب ،روشبببنگران را ببببه اردوگبب اه ببببر م آ

بهایشببان را بتکاننببد
نها بگیرند و جی آ
 تهایشان را از وآ آ
دریاف آ

تا لاقل انگیزه مالی برای تخلف اخلقیشان نداشته باشند.

این راه حل ،اگر چه روزهای اول ،مفیببد و کارسبباز بببود

ولی به تدریج منجر به نتیجه معکو س شد و کار را از گذشببته
بتر کرد .دلیلش هبم مسببیر تبازآهای ببود کببه ایببن شببیوه،
خرا آ

یوآورد.
برای کسب دروآمد بیشتر بازرسان لپدید م آ

روشنگران کببه دوسبب ت نداشببتند از لپببول زجمبب ت کشببیده

خود بگذرند ،به این فکر افتادند که با بخشدن قسببمتی از وآن
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به بازرسان ،بقیه دروآمد روزانه خود را حفظ کنند .و بازرسان
هم از این منبع دروآمد جدید ،استقبال کردند.
ولی چرا نتیجه معکو س؟

به این دلیل که روشببنگران گداصبف ت ،ناچبار بودنببد کببه

تلش بیشبببتری کننبببد و دروآمبببد بیشبببتری داشبببته باشبببند تبببا

عایدیشان بعد از لپرداخ ت حق السببکوت بازرسببان ،لاقببل بببه

اندازه عایدی سابق خود برسد.

بتر ببود ،ولبی
ایبن وضبعی ت ،اگرچبه از گذشبته نبامطلو آ

یرسببید،
شهببایی حبباکی توسببط بازرسببان ،بببه لپادشبباه م آ
گزار آ
یکرد.
همگی از بهبود شرایط و وضعی ت حکای ت م آ

شهببا هببم چنببان نببامطلوب
در مببورد مشببکل اولببف گزار آ

یها در مرحله اول به نصببف و در
بود ،اگرچه حجم سسخنران آ

قدآمهای بعدی به یک چهارم و یک هستم تقلیل لپیببدا کببرده
یداد کبببه
شهبببای رسبببیدهف نشبببان م آ
ببببود ولبببی در گزار آ
روشنگران ،همچنان در حفظ و انتقال ناسزاهای مببورد نیبباز،

مشکل دارند.

دس ت اخر ،این گروه هم مثل بقیه گروه هبباف بببه دسبب ت

شخص لپادشاه گشوده شد.

فهببای مبورد نیبباز،
راه حل لپادشاه این بود که؛ همبه حر آ
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در یک جمله خلصه شود تا روشنگران با همه کنببد ذهنببی و
عقب افتادگیشان بتوانند وآن را حفظ کنند.

وقببتی کببه وآن یببک جملببه ،توسببط روشببنگران ،بببا وآن

وضعی ت اسقبار و رق ت انگیز ،بیان شود ،مردم خبود ببه خبود

یشوند که باعث و بانی این وضعی ت رق ت بار ،هیببچ
متوجه م آ
یتوانند باشند.
کس جز لپادشاهان گذشته نم آ

یتوانس ت در برگیرنده همه ناسببزآاها
و وآن یک جمله که م آ

یهای مورد نیاز باشد ،این بود:
و روشنگر آ

همه یگذشتگان همه جور فحش بودآهاند.
ناگفته نماند کببه لپادشبباه از زد و بنببد میببان روشببنگران و

یاطلع نماند و از وآنجا که هیچگببونه تخلببف و
بازرسان نیز ب آ
سوءاسبببببتفادآهای را از وآنجبببببا کبببببه هیچگبببببونه تخلبببببف و

یتبباف ت،
سوءاسببتفادآهای را در دسببتگاه حکومببتی خببود بببر نم آ

لهببای دریببافتی روشببنگران و بازرسببان،
دسببتور داد همببه لپو آ
تحویل خزانه شببود و از وآن لپبس ،ارتببباط مبالی روشببنگران بببا

دستگاه حکومتی نیز تغییر کند ،به این ترتیب که:

 تهایشببان نببه تنهببا حقبوقی
روشنگران برای انجام ماموری آ

دریاف ت نکنند که ملببزم بببه گرفتببن مجببوز از لپادشبباه باشببند و

یلپردازنببد ،روزانببه
علوه بر لپببولی کببه در ابتببدا بببرای مجببوز م آ
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نیمی از دروآمد خود را تحویل خزانه نمایند.
ایببن تببدبیر لپادشبباه ،نببه تنهببا یببک هزینببه حکومببتی را بببه

دروآمد تبدیل کرد که انگیزه تلش و فعالی ت را در روشنگران
افزایش دادد.

هیچ بعید نیسبب ت کببه ابتکببار یببا ابببداع نظریببه» :انتقییال

وظایف دولییتی بییه بخییش خصوصییی« بببه همیببن مقطببع از

تاریخ برگردد .چرا که تاریخ تولد و حیات هیببچ کببدام از وآن

طراحان و مبتکران و نظریه لپببردازان ،قطعبا ً بببه قببدم ت تاریببخ

لپادشاهی دموقراضه نیس ت.

فصل چهارم
کسی که بیشتر
یبیند،
م پ

یدزدد
بیشتر م پ
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نهای قببدیم – حببتی شبباید قببدیآمتر از
وآوردآهاند که در زما آ
دوره لپادشاهی دموقراضه – یک وآدم نابینا و یببک وآدم بینببا بببا

هم مشغول خوردن توت از یک ظرف بودند.

وآدم بینا ،طببق معمبول ،یکبی یکبی دانآههبای تبوت را ببر

یگذاش ت .وآدم نابینا هم ابتبدا ببا همیببن
یداش ت و به دهان م آ
م آ
روال ،مشغول خوردن توت شد ،ولی لپس از چند لحظببه ،هببم
نهببا.
تها اضافه کرد و هببم بببه تعببداد وآ آ
بر سرع ت برداشتن تو آ

یعنی از یکی یکی رسید بببه دو تببا دو تببا و سببه تببا سببه تببا ،تببا
یکببرد و در دهببانش
یوقفه مشتش را از توت لپببر م آ
جایی که ب آ

یچپاند و مش ت بعدی و بعدی…
م آ
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وآدم بینا که حسابی از این رفتار ،متعجب شده بود ،فریاد
یزنی؟ چببرا
یکنی!؟ چرا این قدر هول م آ
زد :وآهای! چه کار م آ

یداری؟
مثل من یکی یکی و دانه دانه بر نم آ

مرد نآابینا در توجیه رفتارش چنین گف ت:

خودت شاهد بودی که من هم الّول با یکببی یکببی شببروع

یبینببم .از کجببا
کردم ،ولی ناگهان به ذهنم رسید» :من که نم آ
معلوم رفیقم که تو باشی ،دو تا -دو تا برنداری و مببن عقببب

بیفتم!« لپس دوتا دو تببا برداشببتم ولبی ببباز فکببر کبردم کببه از

کجا معلوم… تارسید به مش ت مش ت.

ن همببان مسببیری بببود کببه دموقراضببه در دوران
… و ای آ

لپادشاهی خود لپیش گرف ت.

او لپس از ببه دسب ت گرفتبن قبدرت ،همبواره ببه دوسبتان

یگف ت:
محرم و نزدیک خود چنین م آ

یتوانستیم بیبینیم و بفهمییم کییه
»ما ،نه در گذشته م پ

یبرنید و نییه اکنیون امکییان
یخورنید و م پ
برادران چقدر م پ
بررسی و ارزیابی مسائل گذشته را داریم.

برای بررسی مسائل گذشته ،یا باییید خودمییان چشییم

بینا داشته باشیم یا بتوانیم به افراد بینا اعتماد کنیم .که

این هر دو غیر ممکن است.
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یکنید که بدون قصد
هیچ بینایی را در تاریخ لپیدا نم پ
خیانت یا طمع  ِ منفعت ،دست نابینایی را گرفته باشد.

یتوانیم از
کاری که ما باید بکنیم این است که :تا م پ

اموال مردم بکاهیم و بر دارایی خییود بیفزاییییم .در اییین

حال ،بیش از سه حالت ،لپیش روی ما نیست :یییا در امییر
چپاول از آنییان لپییش افتیاپدپهایم کییه نییاز شسیتمان .ییا بییه

اندازه آنان دزدپهایم ،یعنی که به هدف زدپهایم و از آنییان
کم نیاوردپهایم و یییا اینکییه علیرغییم جیید و جهییدمان ،بییه

لپای آنان نرسیدپهایم .در این صورت هییم بییاز دلخوشیییم
که به قدر توان خود تلش کردپهایم«.

البته تلش برای مال اندوزی بیشبتر ،یکبی از نتایبج ایبن

نگاه و تفکر لپادشاه بود .همچنان که لپیش از این اشاره شببد،

هدف مهآمتر لپادشاه ،فهماندن این اصل مهم به مردم بود که:
»ندیدن هنر است ،نه دیدن«.
و…

و بهترین شیوه برای فهماندن این اصول به مردم ،اعمببال

بهای لپادشاه بود.
بها و انتسا آ
و رفتار و انتخا آ

وقتی لپادشاه ،دآر همان هفتآههای اول رسیدن به قببدرت و

در دسببب ت گرفتبببن حکبببوم ت ،اصبببلیترین ملک انتخببباب و
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انتسبباب زمامببدارانش را نداشببتن بینببایی و دانببش قببرار داد،
مردم باهوش و خردمند فهمیدند که چه بلیی بر سرشان وآمببده
و چه سرنوشتی لپیش روی خودشان و کشورشان قببرار گرفتببه.

لپس هر کدام متناسب با درک و تشخیص خود مسیر تببازآهای
را در لپیش گرفته و سیاس ت خاصی را اتخاذ کردند.

عدآهای ترک دیار و خان و مبان کردنبد و راهبی ممالبک

دیگر شدند.

عببدآهای خببود را از دیببدر س و تیببرر س حکببوم ت ،کنببار

کشببیدند و گوشببه عزلبب ت گزیدنببد .عببدآهای بببا جببان و مببال و

هستی و وآبروی خود ،وارد میدان شببدند و بنایشببان را بببر ایببن

گذاشتند که تببا حببد امکببان ،لپادشبباه و یببارانش را هوشببیار و
متنبه کنند و وآنان را به مسیر مستقیم و راه درس ت بکشانند.

بتببر ،رفتببار
بتر و عجی آ
و در ایببن میببان؛ از همببه جببال آ

کسانی بود که حاضر شببدند بببرای حفببظ یببا بببه دسبب ت وآوردن
مقام و مبوقعی ت در حکببوم ت دموقراضببه ،بببه هرکباری دسبب ت

بزنند و تن به هر خف ت و حقارتی بدهند.

عدآهای از این افراداظهار کردنببد کببه از ابتببدا هببم بینببایی

چنببدانی نداشببتند و صببرف ًا بببرای نفببوذ در دسببتگاه لپادشبباهی

یکردآهاند.
لپیشین ،تظاهر به بینایی م آ
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عدآهای دیگر ادعا کردنببد کببه :همیشببه از داشببتن بینببایی
 تهای لپیشین ،کسببی را محبرم و
یبردآهاند اما در حکوم آ
رنج م آ
ییافتآهانبببد کبببه مسائلشبببان را ببببا او در میبببان
راز نگهبببدار نم آ

بگذارند.

عدآهای دیگر به ارائه اسنادی لپرداختنببد کببه بببرای اولیببن

یداش ت.
 تانگیز لپرده برم آ
بار ،از اسراری شگف آ

یداد کبببه صاحبانشبببان در دوران
ایبببن اسبببناد نشبببان م آ

حکوم ت لپادشاهان لپیشین ،نه تنها نسب ت به بینایی و دانببش و
روشنایی ،نفرتی درونی داشتآهاند ،که اقداماتی بیرونببی ،عملببی

یدادآهاند .از جمله؛ تشببکیل یببک
و تشکیلتی را هم سامان م آ
گروه مخفی و زیرزمینی که وظیفآهاش شناسایی افراد بینببا و از
نها بوده اس ت .اسبناد ایبن گبروه کبه بعضب ًا
بین بردن بینایی وآ آ

اعببتراف افببراد کببوآر شببده و عمببدت ًا استشببهاد محلببی و تاییببد

یداد کببه در میببان کببارگزاران
عببدآهای از مببردم بببود ،نشببان م آ

لپادشبباهان گذشببته ،افببرادی در یببک مقطببع از زمببان ،بینببایی

یبهره
کامل داشتآهاند و در زمانی دیگر از کمترین بینایی هم ب آ

بودآهاند.

یکردند که بینایی زدایی این افببراد،
دارندگان سند ادعا م آ

ل لپیچیببده بببه
با یک برنامآهریزی دقیببق و یببک عملیببات کببام م ً
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یگرفته و طبیعت ًا به دلیببل مسببائل امنیببتی،
رهبری وآنان انجام م آ
تا کنون لپوشیده و محرمانه مانده.

لپاسخ این گروه به ایببن لپرسببش کببه؛ چببرا ابتببدا در مببورد

بینایی زدایی از خود هیچ اقدامی نکردآهاند ،ایببن بببود کببه :در

 تهببای تبباریخی خببود
وآن صببورت ،موفببق بببه انجببام ماموری آ
یشدند.
نم آ

ل هیببچ مطلبببی را نفببی یببا
اگر چه اسناد این گروه ،مستق م ً

یکببرد ،ولببی ادعایشببان بببا مسببامحه لپببذیرفتآه شببد و
اثبببات نم آ

مناصب نسبت ًا بالیی در اختیارشان قرار گرف ت.

نها؛ گروهببی بودنببد
 تانگیآزتر از همه ای آ
بتر یا شگف آ
جال آ

که صرف ًا ببرای اظهبار ارادت ببه لپادشباه ،داوطلببانه از بینبایی
یکردند.
یگذشتند و خود را کور م آ
خود م آ

نهببا در ابتببدا گببروه نبودنببد .شببروع ایببن حرکب ت،
البته ای آ

شاید حداکثر با چهار  -لپنج نفر شکل گرف ت ولببی بببه دلیببل
مختلف که شاید مهآمترین وآن ،تشویق لپادشاه بود ،روز بآه روز

شببکل بببه
بر تعدادشان افزودآه شد و شکل و شببمایل گببروه و ت نّ

خود گرف ت.

شببروع مبباجرا بببه ایببن نحببو بببود کآه همببان چهببار-لپنببج

داوطلب الّولیه ،خودشان را به لپادشاه رساندند و اظهار داشبتند
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یحدشببان نسببب ت بببه لپادشبباه وآرزو
که به دلیل عشببق و علقببه ب آ
دارند کببه چشمشببان را بببه لپادشبباه اهببدا کننببد و چببون چنیببن

چیزی امکان عملی ندارد ،مصتّمم شدآهاند که چشبم خودشبان
را کور کنند تا در ظاهر چیزی بیشتر از لپادشاه نداشتآهباشند.

نتر اس ت که نتّی ت باطنی و انگیزه واقعی
البته از روز روش آ

نها از این لپیشببنهاد ،ببه واقبع ،خبدم ت یببا اظهبار محبب ت بببه
وآ آ

نها بببه ایببن نببتیجه رسببیده بودنببد کببه در دوران
لپادشاه نبود .وآ آ

یتوانند به مببال و منببال
حکوم ت دموقراضه ،تنها در صورتی م آ

و مقام و منصب برسند یا لاقل معیشبب ت نسبببت ًا خببوبی داشببته
باشند که همرنگ لپادشاه شوند.

خبببانواده و دوسبببتان نزدیبببک ایبببن افبببراد ،وقبببتی از

یشببدند ،طبعب ًا از سببر
یزدایی مطلببع م آ
تصمیمشان مبنی بر بینای آ

نهببا را از کببور
یکردند و وآ آ
دلسوزی با این تصمیم مخالف ت م آ
شدن عمدی و اختیاری و همیشگی بببه دسبب ت خببود بببر حببذر

یداشتند.
م آ

نها برای انجام این کار ،یا توضببیحات
توجیه محرمانه وآ آ

یداد کببه در کببوری
نها به افراد نزدیببک ،نشببان م آ
خصوصی وآ آ
عمببدی و اختیبباری ،عمببدت ًا بببه منببافع و مصببالح خببود فکببر

یکنند ،نه فداکاری و از خود گذشتگی در مقابل لپادشاه.
م آ
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نها یا استدللشان در قبال
نتّی ت باطنی و توجیه محرمانه وآ آ
فهایی از این دس ت بود:
مخالف ت نزدیکان ،حر آ

یشود خوابید ولی با شکم گرسببنه
بها بدون چشم م آ
»ش آ

یشود«
نم آ
یا:

»مگر چشم وسببیله نببان دروآوردن نیسبب ت؟ بببه شببما قببول

یدهم که در ازاء نابود کردن بینایی ،نانی به دس ت بیاید کببه
م آ
از وآن ،روغن بچکد«
یا:

»هنوز که اتفاقی نیفتاده .ما اول ،لپیشنهادش را بببه شبباه

یفروشیم«
یکنیم ،اگر خوب خرید م آ
م آ
یا:

»لپادشاه چشم دیدن افراد بینا را ندارد .مببا چشببممان را

یدهیم که جانمان را در ببریم«
م آ

نها طبع ًا اسرار لپشب ت لپبرده مباجرا ببود ولبی وآنچبه نبزد
ای آ

لپادشبباه مطببرح شببد؛ اظهببار ارادت و عشببق و اخلص بببود و
لپادشببباه چنبببان تحببب ت تبببأثیر ایبببن محبببب ت و وفببباداری و

ازخودگذشتگی قرار گرف ت که حببتی لپیببش خببودش هببم فکببر
نکرد که از بین رفتن بینایی دیگران ،چه تاثیر یببا منفعببتی بببه
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یتواند داشته باشد!
حال او م آ
بلکه به گرمی وآنان را در وآغوش فشرد ،صمیمانه از لطف

شهببای کلن،
نهببا تشببکر کببرد و علوه بببر لپادا آ
و مهربببانی وآ آ
مقاآمها و مناصب بلندی را هم بببرای بعببد از عملیببات بینببایی

نها داد.
زداییشان در نظر گرف ت و قول و وعدآهاش را به وآ آ

یهایش از ایببن
از فردای وآن روز ،لپادشاه در همه سببخنران آ

افراد به عنوان نمونآههای برجسته عشق و فداکاری نسببب ت بببه
لپادشاه و میهن نام برد و در مراسم عمومی ،نشانهای افتخاری

نها اهدا کرد.
هم به وآ آ

و مجموعه این قضایا باعث شد که این نمونآههای عشببق

و فببببداکاری ،حببببتی در محافببببل خصوصبببی و محرمببببانه و
خانوادگی هم دیگر حرفی از انگیزآههای اولیببه و واقعببی خببود

لهایی را کببه در قبببال مخببالف ت
نزنند .و خودشان هم اسببتدل آ

یکردند ،فراموش کنند .و
کتر ارائه م آ
خانواده و دوستان نزدی آ

از وآن مهمتر سبب شد که دیگران هم بببه انجببام چنیببن کبباری
تشویق و ترغیب شوند و برای انجام این فداکاری و اسببتفاده

از نتایج وآن ،سر و دس ت بشکنند و از یکدیگر سبق ت بگیرند.

یهای لپادشبباه و روشببنگرانش و تمببامی
بخصوص که سببخنران آ

یزدنببد
تبلیغات موجود در سطح مملک ت ،به این باور دامن م آ
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که:
»بینایی نه تنها مزییتی بیر کیوری نیدارد ،کیه بیرای

صییاحبش حاصییلی جییز مصیییبت و فلکییت و هلکییت بییه
یآورد«
ارمغان نم پ

و شعاآرها و دیوار نوشتآههایی از این دس ت ،چشم مردم را

یکردند:
لپرم آ

یدزدد«
یبیند ،بیشتر م پ
»هر که بهتر م پ

و

»رستگاری در ندیدن است«

و

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

چشم ندارد«
و

»دانش ،فلکت است و بینایی ،هلکت«

ترویبببج ایبببن فرهنبببگ از یبببک سبببو و مشببباهده رفتبببار
تحقیروآمیز حکوم ت نسب ت به چشآمداران و دانشمندان و اعزاز
و اکرام کوران و جاهلن از سوی دیگر ،سبب شد که مببردم،
وآرام وآرام کوری را به بینایی و جهل را به دانش ترجیح دهند.

سبب شد که دانشببمندان دچببار خنّفبب ت و حقببارت شببوند و بببه
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گوشه عزل ت و انزوا لپناه ببرند .سبب شد کبه مبردم ،از علبم و
عالم بگریزند .سبب شببد کببه مببردم ،داشببتن چشببم را اسببباب
حقارت بدانند و… .سبببب شببد کبه کبوران نبادان و جباهلن

نابینا بر مسند قدرت و عبتّزت و بنشببینند و تقبدیر و سرنوشب ت

مردم و مملک ت را در دس ت بگیرند.

و… این هم گفتنی اس ت که از وآن لپببس ،مراسببم اعطببای

چشم و اهدای نشان افتخار ببه صبورت یبک سببن ت و مراسبم
ن روزافببزو  ِ
ن
وآئینی مستمر دروآمببد .بببه ایببن ترتیببب کببه داوطلبببا  ِ

یماندند تببا هببر
یکردند و در نوب ت م آ
اعطای چشم ،ثب ت نام م آ
نهببا در میببدان
هفته به تناسب وق ت لپادشاه ،تعداد معینببی از وآ آ

اصلی شهر ،حاضر شوند و در حضور لپادشبباه مببایع کورکننببده
را – که تولیببد وآن ببه حبد وفببور رسببیده ببود -در چشبم خبود

بچکانند و از شخص لپادشاه ،نشان افتخار بگیرند.

فصل لپنجم
لپادشاه بچه محل
خداست
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یکبببی از تبعبببات سبببلطن ت ،یبببا عبببوارض قبببدرت ،یبببا
یهای ناشی از حکوم ت این اس ت که وآدم تحمببل دیببدن
بیمار آ

یدهببد.
لتر از خودش را از دس ت م آ
قدرت مافوق یا موجود با آ
حتی اگر این قدرت مافوق یا مقام بآرتر ،خود خدا باشد.

نتر ،تجربه نشان داده اس ت
به عبارت دیگر یا کمی روش آ

که وقتی کسی بببر اریکببه قببدرت یببا تخبب ت سببلطن ت نشسبب ت،

 تطلبی اسبب ت.
یرود ،تمببامی آ
یای که به سراغش م آ
اولین بیمار آ
یعنببی قببانع نمانببدن بببه وآنچببه در اختیببار دارد و تلش بببرای
تصرف وآنچه در اختیار ندارد و گشودن جبهه عداوت یا باب
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لتر از او وجود دارد.
معامله با قدرتی که در سطح او یا با آ
لتر خببدا باشببد ،مبباجرا بببه
حال اگر این قدرت بآرتر و بببا آ

یشود و بسته بببه اینکببه لپادشبباه چقببدر عقببل و
کلی متفاوت م آ
تتر.
شعورداشته باشد ،متفاو آ

یبهره باشببد
اگر این لپادشاه از کمترین عقل و شعور هم ب آ

یکند و مقابل مغببازه
– مثل فرعون -خودش ادعای خدایی م آ
یزند و با ذهن ابلهبانآهاش
یهمتا ،یک دکان دونبش م آ
خدای ب آ
کببری خوانببدن و خببط و نشببان کشببیدن
شببروع بببه رقبباب ت و لُ

 ت مهلبب ت ،دمببش را
یکند و خدا هم لپس از یببک دوره مببونّق  ِ
م آ
یوآنکببه وآب از وآب تکببان
یانببدازد ،ب آ
یگیرد و او را بببه دریببا م آ
م آ

بخورد.

اگر عقل درس ت و درمانی داشته باشد ،خودش در مقابل

یکند و مردم را هم
قدرت لیزال خداوند ،خضوع و تعظیم م آ
یکشاند.
به تبع خود به معرف ت و بندگی و عبودی ت م آ

سگرایانه و دنیآامدارانه داشته باشد ،یکببی
و اگر عقلی نف آ

یکند:
از این دو مسیر را انتخاب م آ

راه اول :برای مردم ،خدایانی از جنس سببنگ و چببوب

 تسبباز را نماینببده خببدای
یتراشببد و وآن خببدایان دس آ
و غیببره م آ

یشود.
یزند و خودش هم متونّلی و سرلپرس ت وآنان م آ
واحد جا م آ
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خنمببا شببده و بببه
که البته این شیوه ،تا حدود زیادی کهنببه و ن آ
اندازه گذشته ،کاروآیی ندارد.

راه دوم :لپادشبباه ،خببود را نماینببده تاآمالختیببار خببدا و

یزند.
واسطه میان خدا و مردم جا م آ

این سیاس ت از چند مزی ت برخوردار اس ت:

یافتببد و خببودش
 -۱لپادشاه به طور مستقیم با خدا در نم آ

یکند.
را ضایع نم آ

 -۲بببه قببدرت مببادی و زمینببی خببود ،رنببگ معنببوی و

یدهد.
وآسمانی م آ

یکند.
 -۳نیاز معنوی مردم را مدیری ت م آ

 -۴بببرای مردمببی کببه عقلشببان در چشمشببان اسبب ت ،بببه
تدریبببج خبببدای حقیقبببی را کمرنبببگ و نماینبببده ملمبببو س و

محسببو س او یعنببی خببودش را تببا حببد جببایگزین ،لپررنببگ
یکند.
م آ

 -۵صندوق انتقادات و شکایات مردم در لپیشببگاه خببدا

یکنببد و بببه همببه
و نامآههببای محرمببانه مببردم را خببودش ببباز م آ

ییابد.
اسرار و زوایای لپنهانی مردم ،وآ گباهی و تسلط م آ

للپردازی و خرافآهسببازی
 -۶از وآنجببا کببه مببردم در خیببا آ

یسببازند و
اسببتادند ،بببه تدریببج ،بببرای لپادشبباه ،جایگبباهی م آ
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یلپردازند که خود لپادشاه و عواملش
 تهایی م آ
افسانآهها و کرام آ
یکنند.
عمر ًا به این درجه از خلقی ت دس ت لپیدا نم آ

با ایببن توصبیفات ،طببیعی اسب ت کببه لپادشبباه ،راه دوم را

انتخاب کند و به تأسیس و راه انببدازی دفببتر نماینببدگی خببدا

روی زمین بپردازد.

بعد از انّتخاذ این تصمیم و تأسیس این نمایندگی توسببط

لپادشاه ،اصلیترین لپیام روشنگران این شد که:

»هر کسی حرفی با خدا دارد ،به لپادشاه بگوید«.

ولببی ،مبباجرا بببه همیببن نقطببه ختببم نشببد .طعببم شببیرین
نمایندگی خدا وآنقدر به ذائقه لپادشاه دلپذیر وآمد که در مرحلببه

نمایندگی متوقف نشد و با شتاب بببه سببم ت جایگبباه الببوهی ت

لپیش رف ت و شعاآرها و لپیاآمهای تازآهای جببایگزین لپیببام اولیببه

شد ،شعارهایی از قبیل:

۱

•

لپادشاه ،یعنی خدای روی زمین.

•

اطاعت از لپادشاه ،اطاعت از خداست.

•

فرمان خدا و لپادشاه یکی است.

•

تعظییییم در مقابیییل لپادشیییاه ،تعظییییم در برابیییر

۱

 ت-
شعار» :چه فرمان یزدان چه فرمان شاه« ،ورژن ِ -ببخشببید ،قرائب  ِ

مدرن و ادبی همین شعار اس ت.
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خداست.
مهآمترین هدف لپادشاه ،از ترویج این شعاآرها ،تثبی ت این

باور در وجود مبردم ببود کبه لپادشباه مسبتقیم ًا از خبدا فرمبان
یکند
یگوید ،هر چه م آ
یگوید از قول خدا م آ
یگیرد ،هر چه م آ
م آ

یستاند ،هببر کببه بببر
یدهد یا م آ
یکند .هر چه م آ
به دستور خدا م آ

یکنببد
کشببد یببا محبببو س م آ
ی لُ
ینشبباند ،هبر کببه را م آ
یدارد یا م آ
م آ

یکند.
و… در همه امور ،دستور خدا را اجرا م آ

یتوانسبب ت بببرای
بیشببترین منببافعی کببه ایببن ببباو ِر مببردم م آ

لپادشاه داشته باشد ،این بود که:

ل :مسئولی ت همببه اعمبال و رفتبارش را از دوش خبود
او ب ً

بردارد و به عهده خدا بگبذارد و خبود را ببه بهبای تهمب ت ببه
خداوند تطهیر کند.

ثانیی ًا :در مردمببان سبباده لببوح ،تمکیببن و اطبباع ت لپدیببد

بیاورد.

ثالث ًا :افراد معترض و ناراضی و مخالف را بببا محمببل و

بهانه ضنّدی ت با خدا از میان بردارد.

از وآن لپببس ،عمببدآهترین وظیفببه روشببنگران ایببن شببد کببه

تمامی اعمال و رفتار و گفتار لپادشاه را به خدا نسب ت دهند و

به مردم تفهیم کنند که اگر لپادشاه به کسی عتّزت ببخشببد ،در
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کشببد ،خببدا
نزد خدا عتّزت یافته اس ت .اگر لپادشاه ،کسی را ب لُ
کشتن او را مقدر کببرده اسبب ت .اگببر لپادشبباه بببه کسببی بببذل و
لُ

بخشش کند ،خدا روزی او را زیاد کرده و…

و بالخره ،لپادشاه اگر خود خببدا نباشببد ،فاصببله چنببدانی

هم با خدا ندارد.

فصل ششم
دزدی کار زشتی
است ،مگر برای
اهداف متعالی
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یهای
ثهبببا و گفتگآوهبببا و سبببخنران آ
در میبببان همبببه بح آ
دموقراضببه ،تنهببا جببایی کببه رگآههببایی از تواضببع و فروتنببی بببه

یشود.
یخورد ،جایی اس ت که مسأله دزدی مطرح م آ
چشم م آ

مشهوآرترین جمله لپادشاه در چنین مجامع و محافلی ایببن

اس ت که» :همه شما در ایببن امببر اسببتادید و مببن مقابببل شببما
یدهم«.
در س لپس م آ

این گونه تشویق و اکببرام لپادشبباه و بخصببوص تواضببع و

نهببا
یشببود کببه وآ آ
یاش در مقابببل زیردسببتان ،سبببب م آ
فببروتن آ
وظایفشان را با دلگرمی و احسا س مسببئولی ت بیشببتری انجببام
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شهببای لپیچیببدآهتری
دهند و اگر هم اصول و قواعد تازه یا رو آ
نهببا را بببا فروتنببی ،در اختیببار لپادشبباه
را کشببف کردنببد ،وآ آ

بگذارند.

یترین شببعار دموقراضببه ،هنگببام
و اتّما مهآمتریببن و محببور آ

لهبببا و
یهبببا و چپاو آ
رسبببیدن ببببه لپادشببباهی ،افشبببای دزد آ
سوآءاسببتفادآههای بببرادران و بببه تبببع وآن ،محکببوم کببردن همببه

نها و مخالف ت با هر گونه تخلف مالی و مادی بود.
وآ آ

 تهببا و
یترین تببوقعی کببه ایببن شببعاآرها و مخالف آ
طبببیع آ

یوآورد ،ایبببن ببببود کبببه
نهبببا در مبببردم لپدیبببد م آ
محکبببوم کرد آ
دموقراضه نه تنها ،خود از کمترین تخلف مالی ،مبتّرا باشد که

کترین تخلفبببی را در میبببان گبببروه و وابسبببتگان و
کبببوچ آ
نزدیکانش برنتابد و با وآنان به شدیآدترین وجه ممکن برخببورد

کند.

از سوی دیگر ،امکانات مالی و مادی حکببوم ت ،چیببزی

نببود کبه دموقراضبه بتوانبد ببه سبادگی از کنبار وآن بگبذرد یبا

قتبببر و
یتفببباوت بمانبببد .ببببه عببببارت دقی آ
نسبببب ت ببببه وآن ب آ

واقآعبینانآهتر؛ یکی از مهآمترین اهببداف لپادشبباهان لپیشببین و از

جمله دموقراضه برای در دس ت گرفتببن حکبوم ت ،رسببیدن بببه

مال و منال و بستن بار بود و اگر دموقراضه در مببذم ت دزدی
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یداد ،به این دلیببل بببود کببه
و محکومی ت برادران داد سخن م آ
وآنان در زمان حکوم ت خود ،تمام منابع مالی و مادی مملک ت

کترین
را در اختیار خببود گرفتببه و او را از کمببترین و کببوچ آ

امکان هم محروم ساخته بودند.

یبایس ت لاقل برای طرفداران خببود
به هر حال ،لپادشاه م آ

توضیح و توجیهی لپیدا کند که چرا همه کارهایی را که برای

یشببمرده و محکومشببان
 تهای لپیش از خود ،خلف م آ
حکوم آ
یشببمرد و هیببچ اببایی از انجببام
یکرده ،برای خبود ،مجبباز م آ
م آ

نها ندارد.
وآ آ

خوشبببببختانه ایببببن توضببببیح یببببا تببببوجیه در یکببببی از

یهای نسبت ًا محرمانه لپادشاه وآمده و از اسببناد محرمببانه
سخنران آ
سببر در وآورده و یکببی از اسببناد معببدودی اسبب ت کببه بعبآدها بببه

دس ت نویسنده افتاده.

برای رعای ت امان ت هبم کببه شبده ،چنبد سبطر موجبود از

یشود:
سخنرانی لپادشاه عین ًا نقل م آ

تهای لپیشین ،این بود که امییوال
»… گناه حکوم پ

یکردنیید .در
مردم را در جهت اهداف لپلید خود خرج م پ
حالی که مییا اییین امییوال را در جهییت اهییداف لپلییید آنییان

یکنیم ،بلکه در جهت اهداف ارجمند خودمان
خرج نم پ
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یکنیم .و هر کیس کیه از کمیترین مییزان عقیل و
خرج م پ
یتواند تفاوت زمین تا آسمان را
شعور برخوردار باشد ،م پ

نها ببیند.
میان ما و آ پ

ل سییر حییرف خودمییان هسییتیم کییه
لپییس مییا کییام ا ً

یگفتیم» :دزدی کار زشتی است« امییا اکنییون بییه یییک
م پ
دت وضیوح،
ل طبیعی کیه تیا بیه حیال از شی هّ
استثنای کام ا ً

یکنیییم و جملییه تییاریخی
مغفییول مانییده بییود ،تصییریح م پ

یدهیم:
خود را به این ترتیب تکامل م پ

»دزدی کار زشتی است مگر برای اهداف متعالی«.

به عبارت دیگر ،وقتی ما لپول مردم را صرف تحکیییم

یکنیییم ،در حقیقییت بییه
و تقییویت حکییومت خودمییان م پ
مییردم خییدمت کردپهایییم .و مییردم یقینیی ًا قدپرشییناس و

سپاسگزار ما خواهند بود .یعنی بییه واقییع اگییر بخییواهیم
قتری داشته باشیم ،نباید اسم دزدی روی اییین
نگاه دقی پ
یگذاریم صرف ًا به این دلیییل اسییت
کار بگذاریم .و اگر م پ
تهییای لپیشییین ،اییین کییار را بییه اییین
که مییردم در حکوم پ

یکردپهاند.
اسم ،صدا م پ

البتییه عنییوان و موضییوع جلسییه امییروز مییا ،در آداب

دزدی بوده و هست ،ولی حضور برخی از دوستان نسییبت ًا
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قتر؛ یابو در جلسییه سییبب شید کیه
خنگ یا به عبارت دقی پ
من بیان این مقدمات را ضروری شمارش کنم .و ااّمییا در
عبنییدی و
مییورد آداب دزدی ،لزم اسییت اول یییک جم پ

نتیجپهگیری از مطالب داشییته باشییم کییه رشییته سییخن از
دسییتم خییارج نشییود و بعیید اگییر لزم شیید ،توضیییحات

بیشتری بدهم.

یگیریییم
لپس ما از آنچه قرار است بگییوییم؛ نییتیجه م پ

که:

 -۱اولیین اصیل در دزدی ،خونسیردی و اعتمیاد بییه

نفس است .هیچ انسانی به مقام والی سرقت دست لپیدا

یکند مگر اینکه مال دیگران را مییال خییود بدانیید و بیپا
نم پ
همان خونسردی و آرامشییی کیه میال خیود را جییا بییه جییا

یکند ،اموال دیگران را به توبره خود منتقل کند.
م پ

 -۲بهییترین زمییان بییرای دزدی ،روز روشیین اسییت.

یعنی زمانی که همه مردم بیدار و هشیارند .آن کسی کییه
یکنیید،
شییبانه و دور از چشییم مییردم ،اقییدام بییه دزدی م پ

انسانی ذلیل و زبون و خاک بر سر است.

 -۳همیشییه قبییل از شییروع عملیییات ،بییه نقطپهای در

دور دست اشاره کنید و فریاد بزنییید :دزد! دزد! و وقییتی
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توجه همگان به آن سمت جلب شد ،شییما بییا آرامییش بییه
کارتان برسید.

 -۴رعایت عدالت و انصاف در دزدی ،اصلی خدشه

نالپییذیر اسییت .آن کییس کییه در امییر دزدی قابییل اعتمییاد

نباشد ،در هیچ امر دیگری هم قابییل اعتمییاد نیسییت .آن

کسی که بخشییی از درآمیید دزدی را از همکییارانش لپنهییان

یگیذارد ،ییا آن کیس کیه
یاش م پ
یکند و در جیب نامرئ پ
م پ
شیییریک و مقیییام بالدسیییت خیییود را در جرییییان همیییه

یگیییذارد ،در حقیقیییت
یهیییا نم پ
یها و فرورفتگ پ
درآمیییدگ پ

یکله
یکند و در عملیات بعییدی سییرش ب پ
خودش زیان م پ

یخورد.
یماند و سرما م پ
م پ

لپس تقسیم عادلنه ثروت در دزدی ،رمز بقای…

ادامه جمله و طبع ًا ادامه سخنرانی لپادشاه ،قاعدت ًا باید در

صفحات بعدی اسناد باشد که متاسببفانه هیببچ رتّد و نشببانی از

وآن در دس ت نیس ت.

فصل هفتم
ویرانی مقدمه
آبادانی
است
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اگر کسی بپرسد که ماجرا از کجا شروع شده ،در جواب
یتوان گف ت :یک روز که لپادشاه مشببغول بررسببی و بازدیببد
م آ
از مناطق جنگلی بود )لپادشاه دوسبب ت داشبب ت کببه برگبردش و
تفریببح و سیاسبب ت ،نببام بررسببی و بازدیببد بگذاریببد( در یببک

ل اتفاقی میان او و راهنمببایش
زمان بسیار کوتاه ،به طور کام م ً

فاصله افتاد.

چگونه؟-به این ترتیب که راهنما و محببافظ ویببژه لپادشبباه – کببه

عصاوش نام داش ت – از شنّدت توجه ببه مسبیر عببور لپادشباه،
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متببوجه وجببود یببک شبباخه خشببکیده ،لپیببش رویببش نشببد و
اصاب ت شاخه بببه سببر و چشببم او ببباعث بببروز جراحبب ت نسبببتن ٌا

عمیق در ناحیه صورت و اطراف چشم او گردید.

یاختیببار – دسبب ت لپادشبباه
ل غیر ارادی و ب آ
او به طور کام م ً

یکرد  -لحظآهای رها کرد تا سر و چشم
را – که هرگآز رها نم آ
و صورتش را معاینه کند.

لپادشباه از ایبن حرک  ت و از فریباد و وآخ و وای عصباوش

قاعدت ًا متوجه وقوع حادثه شده بود ،به جای اینکببه بایسببتد و

یکمببترین توقببف و
فکری بببرای مببداوای محببافظش بکنببد ،ب آ
مکثی به راه خود ادامه داد .غافببل از اینکببه لپیببش و بیببش از
یگرفبب ت.
محافظ ،خببود او در معببرض خطببر و وآسببیب قببرار م آ
چنان که همین اتفاق هم رخ داد .یعنی لپادشاه هنوز چند قدم

برنداشته و فاصله نگرفته لپایش به ریشببه یببک درخبب ت کببه از
خاک بیرون زده بود اصاب ت کرد و تعادلش را از دس ت داد.

لپادشاه برای اینکه بببا صبورت بببه زمیببن نخبورد و وآسبیب

زیادی نبیند ،دو دستش را به سم ت زمین حایببل کببرد ،غافببل

یتواند وآسیب بیشببتری بببه
از اینکه تنه درختی در یک قدمی م آ
او وارد کند.

یاش بببا
لپیش از وآنکه دس ت لپادشاه به زمیببن برسببد لپیشببان آ
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شنّدت به تنه درخ ت کوبیببده شببد و شببکاف برداشبب ت و خببون
تمام سر و صورتش را گرف ت.

بقیه محافظان و همراهان لپادشان بلفاصله سررسببیدند و

او را از وآن وضعی ت نجات دادند و مشغول مداوای جراحتش

شدند.

لپادشاه بلفاصله بعد از وقوع ایببن حببادثه فرمببان عجیبببی

صادر کرد.

فرمان این بود:

همه جا باید مسطح بشود ،از اییین لپییس هیییچ مییانعی

قابل گذشت نیست.

جراحبب ت و وآسببیب لپادشبباه در زمببان نسبببت ًا کوتبباه التیببام

یاف ت اما فرمببانش بببرای همیشببه ببباقی مانببد و تبعببات جبببران

نالپذیر به بار وآورد.

ماموران حکوم ت به عنوان اولیببن قببدم در امتثببال فرمببان

 تها را از ریشه دروآورند و درگام بعدی شببروع بببه
لپادشاه درخ آ
تخریب دیوارآهها و خانآهها کردند.

لپس از وآن نوب ت به مزارع گندم و جو رسید کببه اگببر چببه

ارتفاع زیادی نداشتند ولی به هر حبال از سبطح زمیبن بلنبآدتر

بودند.
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از وآنجا که وآسیب و صدمه به لپادشاه توسط یببک درخبب ت
صورت گرفته بود ،درختان دشمن شماره یک قلمداد شببدند.
یشد .هر
اما عداوت و دشمنی با لپادشاه به درختان محدود نم آ

چیزی که کمترین ارتفاع یا اختلف سطحی نسب ت به زمیببن

یشببود و
داش ت بببالقوه دشببمن لپادشبباه و مملکبب ت محسببوب م آ
هیچ بعید نبود که در زمببان مقتضببی ببباعث و بببانی سببرنگونی

لپادشاه بشود.

البته همچنان که در ابتدای فصل اشاره شد این حادثه -

یتوانبد ببه عنبوان
یعنی تصادف لپادشباه ببا درخب ت  -فقببط م آ

بهانه صببدور فرمببان لپادشبباه یببا زمببان وآغبباز تخریببب و ویرانببی

توسط لپادشاه تلقی شود و هیچ اعتبببار دیگببری نبدارد .وگرنببه
یتواند که حببادثآهای بببه وآن انببدازه کوچببک و
هر وآدم عاقلی م آ

یتواند مبنای دستور فرمانی بدین ح بنّد مهببم و
شلپا افتاده نم آ
لپی آ
 تساز قرار بگیرد.
مداوم و سرنوش آ

فترش این اس ت که:
حتر و شفا آ
بله ،بیان صری آ
لپادشاه از قبل تصمیمی چنین سترگ را در سرداشببته و از

این حادثه به عنوان بهانه و محمل استفاده کرده.

یوآیببد و وآن
در اینجا طبیعات ًا یک سؤال بسیار مهم لپدیببد م آ

عکس العمل مردم در قبال چنین رفتار غیر منتظرآهای اس ت.
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چطببور ممکببن اسبب ت کببه مبباموارن حکببوم ت دسبب ت بببه
تخریبی چنین گسترده و فراگیر بزنند ومردم کمترین اعتراض

و عکس العملی از خود بروز ندهند؟
لپاسخ این اس ت که:

یوآیببد کببه اولیببن و
ل :این سوال بببرای کسببانی لپیببش م آ
او ب ً
یکنند« را ببباور
مهآمترین اصل لپادشاه یعنی »مردم عادت م پ

نکردآهاند.

ثانی ًا :ماموران حکوم ت که تافتآههای جدا بافته نیستند و

نهببا از بسببتگان و وابسببتگان
از سرزمین دیگری نیامدآهانببد .وآ آ
همین مردآماند و در عمل ،این مردآماند که خانآههای یکببدیگر

یکنند.
را خراب م آ

ل و ثانی ًا خیلی مهآمتببر اسبب ت ایببن اسبب ت
و ثالث ًا :که از او ب ً

که در حکوم ت دموقراضه هیببچ کبباری بببدون تبلیببغ و تببوجیه
یگیرد و عمببوم مببردم و مببردم عببوام ،بببه ایببن ببباور
صورت نم آ

یرسند که بهترین تصمیم در هر زمببان ،تصببمیمی اسبب ت کببه
م آ
یگیرد و بهترین کار کبباری اسبب ت کببه دموقراضببه
دموقراضه م آ

یکند.
م آ

شببعاآرها و لپیاآمهببایی کببه ابتبدا توسبط روشببنگران مطبرح

یشود به تدریج تبدیل به اصولی مبرهن و مسببلم گردیببد .بببه
م آ
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یکرد متهم به حمبباق ت
نها مخالف م آ
نحوی که اگر کسی با وآ آ
یگردید.
و جهال ت و عداوت م آ
شعارهایی مثل:

یسازد«
یکند ،بهتر م پ
»هر کس بیشتر خراب م پ

یا

»کسی توان ساخت دارد که جییرأت خیراب کیردن

داشته باشد«

جتر اینکه:
و از همه موجآزتر و رای آ

»ویرانی ،مقدمه آبادانی است«

لپس قصد و غرض شاه این نبود که همببه چیببز را خببراب

کند و به حال خود بگذارد .او در خراب کردن نیبب ت سبباخ ت
داش ت و در ویرانبی قصبد وآببادانی .ولبی سبازندگی و وآببادگری

یتوانس ت به طور جدید و رسمی شروع شببود کببه کببار
زمانی م آ
ویرانگری به نحوه احسببن بببه سببرانجام رسببیده و همببه جببا بببا

خاک یکسان شده باشد.

یکببرد و
شاید هم دموقراضه به انتخابات دوره بعد فکر م آ

اینکببه مببردم انگیببزه و بهببانآهای بببرای رای دادن بببه او داشببته
باشند.

به هر حال مردم از اینکه شب و روز در هوای وآزاد ،کببار
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یشببوند ،راضببی و
یخوابیدند و بیببدار م آ
یکردند و م آ
و زندگی م آ
خرسند بودنببد ،از اینکببه بببه لطببف لپادشبباه از خانآههببای شبببیه

قفس ،خلص شده بودند ،احسا س رهایی و شادمانی داشببتند
و از اینکه مثل گذشته ،ناگزیر به کش ت و کار و تحمببل رنببج
و زحم ت نبودند و ممالک همجوار ،بار تلش و زحم ت وآنان

یکشببیدند و حببتی حمببل و نقببل وآن تببا لپشبب ت در
را بببردوش م آ
یکردنببد و در ازاء وآن همببه رنببج و
منازلشببان را هببم تقبببل م آ
لهببا و جببواهرات
زحمبب ت ،فقببط بببه گرفتببن چنببد تکببه از ط آ

یداند ،در
یمصرف و بلاستفاده و خاک خورده ،رضای ت م آ
ب آ
یگنجیدند.
لپوس ت خود نم آ

 تهببا را از صببدقه
… و به جان لپادشاه ،که همه ایببن نعم آ

یکردند.
سر او داشتند ،دعا م آ

فصل هشتم
بینوایان برای گرم
شدن

به زغال بیشتری
محتاجند
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در دوره دموقراضه هم مثل هببر دوره دیگببری در تاریببخ،
هنرمندان و صنعتگرانی بودند که با چوب و سببنگ و سببفال،

یساختند که یا ارزش هنری داش ت و روح و جببان
چیزهایی م آ

یداد یا جنبه کاربردی داش ت که ابزار دس ت یا
مردم را جل م آ

یگویببد :مببن
یشببد .نویسببنده م آ
وسببایل مببورد اسببتفاده مببردم م آ
بعضی از این وآثببار هنببری یببا کبباربردی را بببا چشببم خببودم در

موزه مصر دیدآهام .وآثاری کببه اگببر کاآرشناسببان وآثببار باسببتانی،
قدم ت چند هزار سالآهشان را با قسم و وآیه اثبات نکننببد ،هیببچ
یتوانببد بپببذیرد کببه در گذشببته بببه وآن دوری ،چنببان
جببور نم آ
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هنرمندان زبده و توانمندی بوده باشند.
البتببه طبببیعی اسبب ت کببه وآثببار سببنگی و سببفالی و فلببزی و

مفرغی به دلیل دوام و مقاوم ت و لپایببداری بیشببتر ،مسببئولی ت

حضور در موزآهها را به عهده گرفته باشند – .بببه نماینببدگی از

همه وآثار هنری که از مواد و مصالح دیگری از قبیل چببوب و
یشدآهاند– .
حصیر و… ساخته م آ

و اما غرض نویسنده از چیدن ایببن مقببدمات ،رسببیدن بببه

این مرحله از داستان اس ت که:

در دوره لپادشاهی دموقراضه و لپیش از وآن ،هنرمندانی که

یکردند ،طبیعت ًا به سراغ
در خلق وآثارشان از چوب ،استفاده م آ

یرفتند کبه هبم مبواد
درختان مشرف به موت یا نیمآهخشک م آ
و ابببزار کببار خببود را از طبببیع ت وام بگیرنببد و هببم وآسببیبی بببه

جنگل و درختان نرسانند.

این هنرمندان ،وقتی در طرح هموارسازی زمین ،بببا قطببع

نکببه
درختان سالم و زنبده و شباداب ،مبواجه شببدند ،ببرای ای آ
لاقل از نابودی کامل وآنان جلببوگیری کبرده باشبند ،بببا تلش
یوقفه شببروع کردنببد بببه تبببدیل هببر چببه بیشببتر
شبانآهروزی و ب آ

یتر و تازه به وآثار هنری ،تا لاقل بخببش بیشببتری از
بها آ
چو آ

طبیع ت را به اندازه توان خببود مانببدگار کببرده باشببند .و وآنچببه
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ایبببن تلش خسبببتگی نالپبببذیر هنرمنبببدان را شبببنّدت و حببنّدت
بخشید ،دسببتور غیرمنتظبره لپادشباه ببود مبنبی ببر تببدیل همبه

درختان قطع شده به زغال.

فها و دیواآرها بر اسببا س دسببتور
در شرایطی که همه سق آ

تاریخی لپادشاه برداشببته شببده بببود و هببر اختلف سببطحی بببر
زمین ،از میان رفته بود ،طبیعی بود که مردم بببا شببروع سببرما،

دچار مشکل شوند و نیازمند وسایل و مواد گرآمکننده باشند.

در این مقطع هم باز طرح مدبرانه و هوشمندانه لپادشاه به

داد مردم رسید و معضبل سبرمای زمسبتان را ببه بهبترین نحبو
حل کرد.

لپادشاه دستور داد که بببا یببک برنببامآهریزی و سببازماندهی

دقیببق ،تمببام درختببان قطببع شببده را تبببدیل بببه زغببال کننببد و

بشببده ،در
لهببا را بببر اسببا س یببک برنببامه دقیببق و حسا آ
زغا آ

اختیار مردم قرار دهند.

با شعار بنیادین و سیاس ت کلی و عمومی لپادشاه ،طبیعتبب ًا

فقرا و معلولین و محرومیببن ،بایببد از زغببال بیشببتری بهرآهمنببد
یشدند و همه کسانی که وضع اقتصادی بهتری داشتند و یببا
م آ
در زمان حاکمی ت بببرادران ،بببه همکبباری دور یببا نزدیببک بببا
حکوم ت متهم بودنببد ،اگببر بببه کلببی از سببهمیه زغببال محببروم
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یتوانسبببتند ببببا لپرداخببب ت هزینآههبببای
یشبببدند ،حبببداکثر م آ
نم آ
سنگین ،از خاکآههای زغال فقرا استفاده کنند.

لپادشاه برای اطمینان از اجرای دقیق طرح توزیع عادلنه

زغال ،کار را به دوستان نزدیک و مطمئن خود سپرد و بببرای

تقوی ت انگیزه وآنان در جهب ت فعبالی ت درسب ت و صبادقانه ،در
بخشی از دروآمد حاصله سهیمشان کرد.

یهای
در این زمان ،عموم شعاآرها و محور اغلب سخنران آ

لپادشاه و روشنگران ،جملت و مفاهیمی از این دس ت بود:
»محرومین باید بیشتر گرم شوند«.

»مسییتمندان بییه زغییال بیشییتری بییرای گییرم شییدن

نیازمندند«.

تهای قبل ،گرمای محرومین
نها که در حکوم پ
»آ پ

یکردند ،اکنون باید طعم سرما را بچشند«.
را غصب م پ

نها که در گذشییته ،چربییی اندوختپهانیید ،اکنییون
»آ پ

باید گرما لپس بدهند«.

»زغال بیشتر از آن کسی است که بینییوپاتر و نابین یپاتر

است«.

فها اگرچه در مرحله شعار ،زیبا و
البته برخی از این حر آ

جذاب بود ولی در عمل کاربرد چندانی نداش ت .به این دلیببل
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که محرومین هم به هر حال تا اندازه محببدودی نیبباز بببه گببرم
شدن داشتند و گرمای بیش از حببد ،ببباعث اذیبب ت و وآزارشببان

یشد .در این شرایط ،طبیعی بود که زغال مازاد خببود را بببه
م آ
کسببانی کببه لپببول داشببتند ولببی زغببال نداشببتند ،بفروشببند و از

منافع مالی و عادی وآن بهرآهمند شوند.

لپادشبباه بببا عوامببل و مبباموران مختلببف و متنببوعی کببه

داش ت ،به زودی از این مبباجرا مطلببع شببد و دلیلببی هببم بببرای
یدیبببد .چراکبببه محرومیبببن ،چیبببزی را
مخبببالف ت ببببا وآن نم آ

یفروختند که طبق دستور لپادشاه ،مالک وآن شدآه بودند و بببه
م آ
یرسیدند که وعدآهاش را از لپادشاه شنیده بودند.
نان و نوایی م آ
ولبی لپببس از چنببد صببباح ،لپادشبباه در درون خبودش ،بببه ایببن

لهببای مببازاد را نفروشببد و از
سوال رسید که چرا خودش زغا آ

منافع وآن بهرآهمند نشود؟!

نجببا
خب! نتیجه این سوال و تردید ،معلوم ببود .امبا از وآ آ

که دموقراضه عادت نداش ت هیچ چیزی را بدون منبب ت بدهببد
یا بستاند ،طی یک سببخنرانی لپببر حببرارت و شببورانگیز اعلم

یتوانببد
یاش نم آ
 تهای انسببانی و عبباطف آ
کرد که به دلیل خصببل آ
سرما کشیدن هیچ انسانی ولو مرفه و ثروتمند را تحمبل کنبد.

لپس با کمال لطف و بزرگواری و کرام ت به افراد سالم و غیر
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یدهد که از این لپببس بببرای گببرم شببدن از
محروم هم اجازه م آ
زغال بهرآهمند شوند .ولی از وآنجا که زغال ،اصببالت ًا و بالببذات

ینواس ت ،لپببول قابببل ملحظآهای را
متعلق به افراد مسکین و ب آ
برای کمک به محرومین به لپادشاه بپردازند.

این حرک ت لپادشاه ،موجی از شببادی و امیببد در دل افببراد

غیرمحروم لپدید وآورد و عموم وآنان را نسب ت به لپادشاه ،ممنون

و متشکر ساخ ت.

فصل نهم
لپادشاه ،کیمیاگری
متفاوت و

ینظیر است
ب پ
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لخر یا دورآهگردانببی در کوچآههببا
این که دستفروش یا ما آ
نهببا بچرخنببد و بببا لحنببی طمآعبرانگیببز فریبباد بزننببد:
و خیابا آ

یدهییییم،
یخرییییم ،بیییه قیمیییت طل» «.طل م پ
»میییس م پ
 تانگیز اس ت.
بوآور و شگف آ
موزن مس« لپدیدآهای تعج آ
ه پ

مردم وآن دوره هم در مببواجهه بببا ایببن لپدیببده ،اول همیببن

سالعمل را نشان دادند؛ یعنی تعجب کردنببد و کمببی هببم
عک آ
شهایشببان را تیببز کردنببد تببا
مشغول ناببباوری شببدند .بعببد گو آ

مطمئن شوند که درس ت شنیدآهاند .و وقتی مطمئببن شببدند کببه

شهببای
درس ت شنیدآهاند ،بیشتر تعجب کردنببد .سببپس بببا گو آ
یاختیببار از
تیببز و چش بآمهای از حببدقه دروآمببده و دهببانی کببه ب آ
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تعجب بازمانده ،به دنبال منبع صدا یا خریدار گشتند و افببراد
لخر را با چشآمهای خودشان دیدند و باز ببرای
دورآهگرد یا ما آ

نها لپرسیدند کبه وآیبا مطلبب ،دقیقب ًا همیبن
اطمینان بیشتر از وآ آ

چیزی اس ت که شنیدآهاند؟ و با شنیدن لپاسبخ مثبب ت و محکبم

و قبباطع دورآهگرآدهببا ،یقیببن حاصببل کردنببد کببه :بلییه! مییس
موزن مس.
یدهند؛ ه پ
یخرند؛ به قیمت طل .و طل م پ
م پ

اگرچه در عمل ،این ادعا دقیق ًا محقق نشد و معلوم شببد

کببه مثببل اغلببب شببعارهای دستفروشببان دورآهگببرد وآمیختببه بببه

اغراق و بزرگنمایی اس ت ولی دآر همبان حبدی هبم کبه اتفباق

یرسید.
افتاد ،غیرطبیعی و حتی غیرمنطقی به نظر م آ

این افراد ،مس را از مردم ،نه به قیمبب ت طل )کببه لاقببل

سی برابر قیم ت مس بود( ولبی ببه چهبار براببر قیمب ت واقعبی

یلپرداختند.
یخریدند و در ازا وآن لپول نقد م آ
م آ

بوآور و سببوال
چنیببن معبباملآهای اگرچببه بببه شببدت ،تعج آ

یدیدند که اگر بخواهند وقتشببان را –
برانگیز بود ولی مردم م آ
بیش از حد -صرف تعجب کببردن و سببوال لپرسببیدن بکننببد،
ممکن اس ت از قببافله ،عقببب بماننببد و موفببق بببه فببروش همببه

یترین عقببل
سهای موجودشببان نشببوند .سببادآهترین و ابتببدای آ
م آ

یکرد:
هم همین حکم را م آ
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ن همببان میببزان
فروختن مس ،به چهار برابر قیم ت ،خرید آ
کچهببارم وآن لپببول و بببه جیببب زدن مابآهالتفبباوت.
مببس ،بببا ی آ

یعنی یک شبه ثروتمند شدن و امروز به چهاربرابر دارایببی روز
قبل رسیدن .واقعا در شرایط حسا س وآن زمببان و در بحببران و
بحبببوحه معببامله ،مجببالی بببرای فکببر و بررسببی و تحلیببل و

ارزیابی نبود .مهآمترین و عاقلنآهترین کار ،این بببود کببه تمببام

سهببای
سوراخ و سنبآهها و لپستوهای خانه را بگردند و همه م آ

موجود – و حتی بشقاب و قاشق غببذاخوری و دم دسببتی -را
لپیدا کنند و روی هببم بگذارنببد و بببه خریببداران سبببک مغببز و

سادآهلوح تحویببل دهنببد و چهببار برابببر قیمبب ت واقعببی وآن لپببول

شکببردن
بگیرند و خوشحالی کنند .و وآخر شب ،بعببد از فروک آ
بهببا از وآسببیاب و شببمردن چنببدباره
تببب و تبباب و افتببادن وآ آ

لها و بحث و بررسی و برنامآهریزی در مورد کیفیبب ت خببرج
لپو آ

نها ،تازه به صراف ت این سوال بیفتند که:
کردن وآ آ

چببرا؟! چببرا؟! چقببدر و چگببونه عببدآهای بایببد مغببز خببر

خورده باشند که داوطلب چنین معاملآهای بشوند؟! معبباملآهای
کببه سببادآهترین و ابلآهتریببن وآدآمهببا هببم زیانبببار بببودن وآن را

یدهند.
تشخیص م آ

یرسند ،شروع کنند به سبباختن
و چون به لپاسخ روشنی نم آ
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نظریه و لپرداختن فرضیه و لپراکندن شایعه و…
هر چند که عمر برخی از این نظریات و شایعات ،تا شام

فببردا هببم دوام نیبباورد و از وآن لپببس ،نظریببات و فرضببیات
دیگری سبباخته و لپرداختببه شببود .ولببی حببداقل خاصببی ت ایببن

یلپایه و اسا س این اس ت کببه از
شایعات موق ت و فرضیآههای ب آ
سویی خوراک موق ت برای اشببباع کبباذب ذهببن ،لپخبب ت و لپببز

یکند.
یشود و از سوی دیگر ،اوقات فراغ ت خلیق را لپر م آ
م آ

و از وآنجبببا کبببه نویسبببنده ،مطلقبببا ببببا چنیبببن اهبببداف و

یاعتنببا از کنببار وآن شببایعات
اغراضی ،سر سببازگاری نببدارد ،ب آ
یگیرد.
یگذرد و ادامه داستان را لپی م آ
م آ

صبح روز بعد ،مردم کببه همچنببان از معببامله دیروزشببان،

سرخوش بودند و به وسایل و ابزار اولیه زندگی محتاج ،راهی

بازار مسگآرها شبدند تبا وسبایل و ظبروف مبورد نیباز خبود را

یهای شب قبل ،به یک چهارم قیم ت فببروش،
شبین آ
مطابق لپی آ
خریداری کنند .ولی همگببان در کمببال شببگفتی بببا منظببرآهای

یکردند.
مواجه شدند که لپیش از وآن ،تصورش را هم نم آ

بازار مسببگآرها کببه در گذشببته ،صببدایش ازفاصببله زیبباد،

یخراشید و بازتاب نور خورشید ،در سرخی طشبب ت
گوش را م آ
و سبببینی و دیبببگ و قبببابلمآهاش ،از راه دور ،چشبببم را خیبببره
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یکببرد ،چنببان سببوت و کببور بببود کببه گببویی هرگبز در وآنجببا
م آ
چیزی به نبام مبس و ببازار مسبگری نببوده اسب ت .بباورکردنی

نبببود .ولبی مبردم نبباگزیر شبدند بببه لپبذیرش ایبن واقعیب ت کبه

سهای موجببود در خانآههببا،
خریداران مس ،لپیش ازخریدن م آ
یا همزمان با وآن ،موجودی مس تمام بازار را یکجا خریدآهاند

و لپول خوبی هم در ازاء وآن لپرداختآهاند.

یتوانستند بفهمند کببه دقیق ب ًا چببه اتفبباقی
مردم اگر چه نم آ

افتبباده ،امببا بببوی تلببخ و وآزاردهنببدآهای را در شببامآههای خببود

یترین ابببزار و وسبایل
حس کردند و ضببمن ًا ببرای تهیبه ابتببدای آ
زندگی ،مثل بشقاب و قاشق و قابلمه ،کاسه چه کنم به دس ت

گرفتند.

خوشبختانه در این مقطع هم مثل گذشته ،لپادشبباه بببه داد

مردم رسید .لپادشاه در مورد دلیل یا دلیل بروز قحطی مببس،
توضببیحی نببداد ولببی طببی یببک سببخنرانی لپرشببور و باشببکوه،
یدریغ خود را از مردم محببروم و مببس ببباخته اعلم
حمای ت ب آ

کرد و قول داد که تمام تببوان خببود را در جهبب ت تببأمین مببس

مورد نیاز مردم ،به کار بگیرد.

به عنوان اولین قدم اجرایببی بببه مببردم بشببارت داد کببه از

یتواننببد بببه دربببار و شببعبآههای وآن مراجعببه
ی همان روز م آ
فردا آ
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کنند و وسبایل ابتبدایی و حبداقل ظبروف مبورد نیباز خبود را
براسا س تعداد خانواد افراد تح ت تکفل تحویل بگیرند.

این بشارت لپادشاه ،مبوجی از شببادی و امیبد و نشباط در

شبین ب  ِ
ی
دل مببردم لپدیببد وآورد و مببردم از لپادشبباه بببه خبباطر لپی آ
س مببورد نیبباز بببرای روزهببای
هوشببمندانآهاش و تببدارک مبب  ِ

قطحی ،تقدیر و ستایش کردند.

لطف مضبباعف لپادشبباه ایبن ببود کببه مبس را بببه نصببف

یداد .این
قیمتی که مردم فروخته بودند در اختیاریشان قرار م آ

قیم ت اگرچه نسب ت ببه قیمب ت واقعبی و قبلبی مبس ،دو براببر
بود ولی به هر حال مردم را از سود قابببل ملحظآهای بهرآهمنببد

یساخ ت.
م آ

یوآمببد امببا بببه
یک مشکل که در ابتدا خیلببی بببه چشببم نم آ

تدریج و مرور زمببان خببودش را نشببان داد ایببن بببود کببه همببه
نیازهببای مببردم بآه همببان یکببی – دو فقببره بشببقاب و قاشببق،

یشد.
محدود و منحصر نم آ

برخی از مصنوعات مسی برای عدآهای ،ابببزار حببرفآهای و

یوآمد و بسیاری از وسایل مورد نیاز بود کببه
شغلی به حساب م آ
اگرچه بببه انببدازه بشببقاب و قاشببق ،اصببلی و ابتببدایی بببه نظببر

یرسید ،ولی به هر حال جببزء ملزومببات زنببدگی بببه حسبباب
نم آ
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یوآمد ،مثل قاب وآینه و شمعدان و وآب لپاش و…
م آ
نها ،مردمی که از سابق ،اهل وآیند و رونببد
و گذشته از ای آ

و مهمببانی دادن و مهمببانی رفتببن بودنببد ،از ایببن محببدودی ت،

یخوردند .اینکببه هببر میزبببانی فقببط بببه تعببداد
صدمه زیادی م آ

نفرات خانواده خودش ظرف داشته باشد و هر مهمانی ناگزیر
شود که ظرفش را همراه خود ببرد و دآهها مسأله از این قبیل،

باعث شد که مردم ،متقاضببی میببزان مببس بیشببتری نسببب ت بببه
سهم اولیه خود بشوند.

یهببای لزم
خوشبختانه لپادشاه در این مورد هم لپیببش بین آ

را کرده بود و بآر همان اسا س به مردم اعلم کببرد کببه از ایببن

لپس ،تحویببل مببس بببه مببردم ،بببدون هیببچ محببدودیتی توسببط
یگیببرد .یعنببی هببر کببس هببر چقببدر مببس
دربببار صببورت م آ

یتواند از دربار تحویل بگیببرد .بببه ایببن شببرط کببه
خواس ت ،م آ
معادل یا هم وزن وآن طل بببپردازد .بببا ایببن توضببیح یببا تببوجیه

که :آنچه محدود و نایاب است ،مییس اسییت ،وگرنییه طل
یشود.
که به حد وفور در دست و بال مردم ،یافت م پ

ل بببرای مببردم ،مقبببول و
ایببن توضببیح یببا تببوجیه ،کببام م ً

محسببو س بببود چببرا کببه در هببر خببانآهای ،بیببش از مببس کببه

یشببد .طلیببی کببه
عنصببری ضببروری و لزم بببود ،طل لپیببدا م آ
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صرف ًا جنبه زیببور و تجمببل و تزئیببن داشبب ت و فقببدانش ،هیببچ
یکرد .و استدلل لپادشبباه و
خلء یا خللی در زندگی ایجاد نم آ

ل درس ت بود:
مبلغین او هم در این زمینه کام م ً

طل که ذات ًا چیز با ارزشی نیست .در یک دورپهای به

دلیل کمبودش ارزش لپیییدا کییرد و حییال ،مییس بپه همییان
میزان و بلکه بیشتر ،محدود و نایاب شییده ،لپییس طییبیعی
است که به اندازه لپیشین طل و بلکه بیشتر ،منزلت و بها

لپیدا کرده باشد.

و این هم از الطاف ویژه لپادشاه است که قسییمت »و

یگیرد و مییس را بپه همییان بهییای
بلکه بیشتر« را نادیده م پ

یدهد.
لپیشین طل در اختیار مردم قرار م پ

یدهد ،حرف حساب دآر
و… این طور که شواهد نشان م آ

نها هم فاقد جواب بوده اس ت.
همان زما آ

ممکن اس ت بببرای خواننببده فهیببم و ببباهوش ،ایببن سببوال

لپیش بیاید و چه بسا تا همین الن هم لپیش وآمده باشد که:

جببار و بازرگانببان ،دآر همببان
چببرا مببردم و بخصببوص ت تّ

ابتدای بروز مشکل؛ یعنی قحطی مس ،به فکرشان نرسید کببه
مس مورد نیازشان را از ممالک دیگر و کشورهای همسببایه،

تببأمین کننببد تببا دچببار وآن همببه کمبببود و سببختی و مشببق ت
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نشوند!؟
یگوید :بلببه .ایببن راه حببل ،دآر همببان ابتببدا بببه
نویسنده م آ

جار و بازرگانان رسید ولی وآنچه مانع انجببام هببر
ذهن مردم و ت تّ
یشد ،دستور صریح و مسببتقیم شببخص
اقدامی در این زمینه م آ

لپادشاه بود.

نظر لپادشاه این بود که مردم کشورش به هیچ وجببه نبایببد

من ت دیگران را بکشند و دس ت نیاز و تکنّدی بببه سببوی مببردم
ندوستانه لپادشبباه در
ممالک دیگر دراز کنند .این دیدگاه میه آ

ننببامه اجرایببی تببدوین و بببه همببه مبباموران
قببالب یببک وآیی آ

حکومتی در سراسر کشور و بخصببوص نببواحی مببرزی ،ابلغ

شد.

ننامه؛ ورود هر میزان مس ،به هر شببکل
بر اسا س این وآیی آ

و در هر قطع و اندازه و با هر عیببار و کیفیببتی ،ممنببوع اعلم

شد و مقرر گردید کببه متخلفیببن بببه شببدیآدترین وجببه ممکببن،

تنبیه و مجازات شوند.

و از وآنجا که در ایبن گبونه مبوارد ،برخبی از مباموران ببه

یوآورنببد،
یشببوند و بببه جببای کله ،سببر م آ
شخدمتی مبتل م آ
خو آ

عده زیببادی هببم در ایببن مسببیر ،دچببار تضببییع حببق و تنبببیه و

یجه ت شدند .و از جمله ،کسانی که کلمه مببس را
مجازات ب آ
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سفببروش،
سچببی ،م آ
در اسببم یببا لقببب خببود داشببتند :مثببل م آ
سنژاد و… یا کسانی که هنگام ورود بببه
سطلب ،مسگر ،م آ
م آ
کشور یا عبور از مرز ،تنبلی و تعلل یا به تعبیر وآن زمان ،مببس

یکردند.
مس م آ

البته در کنار این نکات تلخ ،موارد شیرین و جذاب هببم

بود .از جمله؛ مواجهه مبردم ببا قطعباتی از مبس ،کبه قبل ببه
یدیدنببد لپادشبباه
دوره گرآدها فروخته بودند .مببردم ،از اینکببه م آ
شهبا لپبس بگیببرد و
توانسته ،ابزار وسایلشبان را از دسب ت فرو آ

نها بازگرداند ،خوشحال و سپاسگزار بودند.
یهیچ منتی به وآ آ
ب آ

بتر اینکه همین ماجرا تدریج ًا برای مردم به شکل
و جال آ

یک سرگرمی جذاب در وآمد .به این ترتیب که مردم ،فبارغ از
مسأله احتیاج و نیاز و صرف ًا به عنوان یک سرگرمی شببیرین و
یگذاشببتند و یببک
لهایشببان را روی هببم م آ
هیجببان انگیببز ،لپو آ

یخریدنببد تببا شانسشببان را
قطعببه مببس از شببعبآههای دربببار م آ

امتحان کنند و ببینند که به چه قطعآهای و مربوط به خانه چببه
یکنند!؟
کسی دس ت لپیدا م آ

اصل دهم
بازی کار بدی

است ،مگر برای
لپر کردن اوقات
فراغت

دموکراسی یا دموقراضه

۱۳۱

یکی از انتقادات اساسببی و بنیببادین دموقراضببه بببه دوران
لپادشاهی برادران ،این بود که وآنان در دوران حکببوم ت خببود،

یهببای
به انحاء مختلف ،از جمله؛ ترویج یا مجاز شمردن باز آ
نها را تببا حببد حیببوان ،تنببتّزل دادنببد و
سببخیف ،مقببام انسببا آ

موجبات تحقیر شخصی ت وآدآمها را فراهم کردند.

البته مببردم عببادی و عببامی بببه هیببچ وجببه نسببب ت بببه ایببن

یهببا ،احسببا س
یها نظر منفی نداشتند یا از انجام ایببن باز آ
باز آ
یکردنببد ،ولببی دموقراضببه در مببورد عمببوم
توهین و تحقیببر نم آ

یهبببا چنیبببن دیبببدگاهی داشببب ت و در مبببورد ببببازی »مبببن
باز آ

یتر .تببا وآنجببا کببه بببه محببض
گوسفندم تو قاطر« بیشتر و جد آ
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روی کبار وآمببدن ،انجببام ایبن بببازی را ببه هبر شببکل و در هبر
تهبببای
مکبببانی ممنبببوع سببباخ ت و ببببرای متخلفیبببن ،مجازا آ

سنگینی وضع کرد.

 تهای ببازی »مبن گوسبفندم تبو قباطر« ،عمبدت ًا
شخصی آ

دختران و لپسران جوان بودند و بازی؛ اساس ًا به این شکل بود

نهای لپرتردد شهر ،دخبتران جبوان ،هبر
نها و مکا آ
که در میدا آ

یکشیدند و چهار دس ت
کدام لپوستین گوسفندی بر سر خود م آ

یرفتنببد و بببا تقلیببد صببدا و حرکب ات
و لپببا ،بببر زمیببن راه م آ

یکردند که گوسببفندند و وقببتی لپسببر
گوسفند ،چنین وانمود م آ
یزد تببا بببا کنببار زدنببد
یشببد یببا زانببو بببر زمیببن م آ
جوانی خببم م آ

لپوستین ،از روی دخببتر ،او را بشناسببد یببا بببا او حببرف بزنببد،

یانببداخ ت و در آنهببای ت
دخببتر ،ناگهببان لپوسببتین را کنببار م آ
یجهیببد و بببر لپشبب ت لپسببر سببوار
سببرع ت و چببابکی ،از جببا م آ

یشد.
م آ

یتوانس ت بببه موقببع جببا خببالی دهببد و لپیببش از
اگر لپسر م آ

سبوار شبدن دخبتر ،بگریبزد ،رُببرده ببود و در غیبر اینصبورت،

یعنی در صورت سوار شدن به موقع دختر ،رُبرد بببا او بببود و او

یزد،
همچنان که با چوبی نازک و کوچببک بببه لپشبب ت لپسببر م آ
یخوانببد و بقیببه دخببتران بببا کببف و هلهلببه او را
این شعر را م آ
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یکردند:
همراهی م آ
یشم.
یخوای ،من نم آ
گوسفند م آ
یشی.
من نون بخوام ،شاطر م آ

یشی.
الغ بخوام ،قاطر م آ

یشی.
نوکر بخوام ،چاکر م آ
یگف ت:
و لپسر با ناله یا فریاد م آ

یشم.
یشم .نه نم آ
نه نم آ

یدادند:
و دختران جواب م آ

یشی؟!
حال که شدی! کی نم آ
از وآنجببا کببه ایببن بببازی ،بببرای لپسببران و دخببتران جبوان،

بسیار شیرین و جذاب بود و مضاف بر وآن ،به صورت وآئیببن و
عببادت در وآمببده بببود ،تببرک کببردن و کنببار گذاشببتن وآن ،بببه

نهببا،
یشببد .بخصببوص کببه جوا آ
سببرع ت و سببهول ت عملببی نم آ
یهبای معبدودی از ایبن دسب ت
سبرگرمی دیگبری هبم جبز باز آ

نداشتند.

لپس اگر در اوایل حکوم ت دموقراضببه ،چنببد صببباحی از

سر تر س یا احترام ،وآن را کنار گذاشببتند ،ایببن طببور نبببود کببه

برای همیشه از وآن ،دل بکنند یا فراموشش کنند .بلکه در لپببی
یهایشان را داشته باشند و
کشف راآههایی بر وآمدند که هم باز آ
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هم از تنبیه و مجازات حکوم ت در امان بمانند.
یکی از راآههببا؛ برگب زاری بببازی ،در محافببل خصوصببی و

تتر بود .راه دیگر؛ همدل و هماهنببگ کببردن
محلآههای خلو آ

یهببا بببود ،یببا در آنهببای ت جلببب
ماموران حکومببتی بببا ایببن باز آ
رضای ت وآنان با لپرداخ ت رشوه و دادن هدیه و کارهایی از این

قبیل.

نزدیکببان و اطرافیببان لپادشبباه ،بببا شببنیدن اخببباری کببه از

یکببرد ،بببه لپادشبباه،
یهببا حکببای ت م آ
روند رو بببه رشبد ایببن باز آ

یکردند کببه ممنببوعی ت اعلم شببده را
لپیشنهاد و حتی اصرار م آ
یهایی در ایببن حببد ،ببباز
لپس بگیرد و دس ت مردم را برای باز آ
بگببذارد .امببا لپادشبباه ،بببه هیببچ وجببه ایببن نظببرات مشببورتی و

یلپذیرف ت و با یک »نه« قاطعببانه و
توصیآههای دلسوزانه را نم آ

محکببم ،اجببازه ادامببه گفتگببو را هببم از طببرف مقابببل سببلب

یکرد .البته گاهی بسته به میزان نزدیکی و صمیمی ت طرف،
م آ

یافببزود و وآن اینکببه :هنببوز
یک جمله هم به وآن »نببه« قبباطع م آ
یداد کببه طببرف
وقتش نرسیده .طبیعت ًا لُابه ت لپادشاه ،اجازه نم آ

مقابل – علیرغم نزدیکی و صمیمی ت – دنباله بحث را بگیرد
یرسد؟
یا لاقل بپرسد که :وقتش کی م آ

تا اینکه بعد از گذش ت یکسببال و نیببم ،یعنببی شببش مبباه،
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مانده به لپایان دوره لپادشبباهی ،دموقراضببه یببک روز – کببامل
یمقدمه – به اطرافیانش گف ت :حال وقتشه!
ناگهانی و ب آ

ل صببورت مسببأله را بببه کلببی
اطرافیببان کببه اغلببب ،اص ب  ِ

فراموش کرده بودند ،با تعجب لپرسیدند:
وق ت چی؟!

و لپادشبباه بببا خونسببردی جببواب داد :رفییع ممنییوعیت!

اعطای آزادی برای همه نوع بازی!

و حال نزدیکببان و اطرافیببان و مشبباوران بودنببد کببه نظببر

مساعدی نسب ت به اعطای وآزادی و رفع ممنوعی ت نداشتند ،با
لهایی از این دس ت که:
استدل آ

یشببود
بنشینی از مواضع قبلی محسوب م آ
 -این کار ،عق آ

و اسباب تضعیف حکوم ت.

 -اکنببون دیببر اسبب ت .شببش مبباه بیشببتر بببه لپایببان دوره

حکوم ت نمانده.

 -از ایببن تصببمیم  -درسبب ت یببا غلببط  -یکسببال و نیببم

گذشته و نقض وآن اعترافی اس ت به غلط بودن وآن.

نهای دیگر لپادشاه را هببم زیببر
 -نقض یک فرمان ،فرما آ

یبرد.
سئوال م آ

 -اگببر مببردم بپرسببند کببه لپادشبباه مگببر از خببدا دسببتور
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یشود از دستور خدا برگردد؟
یگیرد؟ چگونه م آ
نم آ
ولی توضیح مختصر و مفید لپادشاه ،بببه قببدری محکببم و

استوار بود که در اطرافیان ،جز احسا س رضببای ت و تحسببین،
چیز دیگری باقی نماند .استدلل لپادشاه این بود:

ل :قصد مببا ،نقببض فرمببان لپیشببین نیسبب ت ،تکمیببل وآن
او ب ً

اس ت.

گفته بودیم» :بازی کار بدی است«
یکنیم .به این
حرفآ ،همان اس ت .حال فقط تکمیلش م آ

ترتیب که:

»بازی کار بدی است .مگر که اوقات فراغت را لپییر

کند«.

اگر چه ما در مقابل هیچ کس موظببف بببه لپاسببخگویی و

توضببیح دادن ،نیسببتیم ولببی مببن ایببن چنببد جملببه را بببرای

یگویم که خودتببان ارزش ایببن فرمببان
نهای خرف ت شما م آ
ذه آ

مهم را درک کنید.

هر چند امیدی ندارم.

یدهد که:
این فرمان نشان م آ
یباشیم .وآنچه مببا
ل با بازی مخالف نبوده و نم آ
 -۱ما اص م ً

یباشببیم بببازی کببردن در وقبب ت کببار
بببا وآن مخببالف بببوده و م آ
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نتر اس ت.
اس ت .خب! زش ت بودن این کار از خورشید روش آ
یتفبباوت نیسببتیم.
 -۲ما نسب ت به اوقات فراغ ت مردم ،ب آ

ببببرای اوقبببات فراغببب ت برنبببامه داریبببم .کبببه ببببازی یکبببی از
یشود.
لپآرکنندآههای وآن اس ت .بقیآهاش متعاقب ًا اعلم م آ
خب! این بند  ۱و .۲

ردیف کردن  ۳و  ۴و  ۵به عهده خودتان.

یلپناه نماند.
ل ب آ
من باید بروم سر ثانی ًا که وآن قسم ت او ب ً

یگفتم کببه
فهای احمقانه شما م آ
داشتم مطلبی در رتّد حر آ

رسیدم به ثانی ًا.

یهببای
ثانی ًا :شما جلآوهای مخالف ت بببا مببا را در ایببن باز آ

کودکانه دیدید ،من هم دیدم ،امببا شببما یببک نکتببه مهآمتببر را
 تها به همیببن
ندیدید که من دیدم ،و وآن :محدود شدن مخالف آ
یهای کودکانه بود .در اینکه عدآهای دوسبب ت ندارنببد؛ سببر
باز آ

به تن ما باشد ،من شک ندارم .شما شک دارید؟

خفه شید! اینجا جای تعارف و زر مف ت نیس ت.
وقتی که ما ناچاریم به داشببتن مخببالف ،و مخببالفین هببم

یهببا
ناچارند به مبارزه کردن ،لپس چه بهببتر کببه بببا همیببن باز آ
یکنند.
فکر کنند که دارند مبارزه م آ

نهببا بببه
یکردیببم و وآ آ
یهببا مخببالف ت نم آ
اگر مببا بببا ایببن باز آ
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لهببا کببه بببر
یشدند ،چه ب آ
یخطر ،دلخوش نم آ
همین مبارزات ب آ
یوآوردند!
سر ما و خودشان نم آ

لهای محکم و هوشمندانه لپادشاه ،همه اعضبباء
با استدل آ

جلسه متفق ًا زبان به تحسبین گشبودند و طبیعتب ًا از تغییبر ایببن

سیاس ت ،با همه محاسنش ،متعجب شدند:

 -وقتی ممنوعی ت بازی ،این همه خاصی ت دارد ،چرا بببا

رفع ممنوعی ت ،خودمان را محروم کنیم؟!

یفهمید.
 -به این دلیل که شما قد گاو نم پ

 این فرمایش شما کنّلی اس ت .در مورد خاص… -این ممنوعی ت ،تا امروز حربه دس ت ما بود ،از فردا بببه

یشود .یعنی چه؟ شش ماه بیشتر ،بببه انتخابببات
ضنّد ما بدل م آ
ل محترمببانه و
یعنی آلپایان دوره ما نمانببده .اگببر خببود مببا کببام م ً

وآبرومند ،این ممنوعی ت را برنداریم و جوری وانمود نکنیم که

یشببرف،
از ابتدا چنین منعی نبوده ،رقبای مببا یعنببی بببرادران ب آ

همین مسأله؛ یعنی وآزاد کردن بازی را وسیلآهای برای تبلیغات
یدهنببد .و طبببیعی اسبب ت کببه ایببن مببردم
یوآوری قببرار م آ
و رأ آ
یدهنببد و
نهببا م آ
یهایشببان را بببه وآ آ
ق بازی همببه رأ آ
گ عاش  ِ
مشن  ِ

یشببود رأی
یماند .وقتی به این وسیله م آ
چیزی برای ما باقی نم آ

جمع کرد ،چرا خود ما نکنیم؟!

فصل یازدهم
دشمن چیز مفیدی
است ،اگر کم

آوردید ،خودتان
درست کنید
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فها یا فرامین یا رهنموآدها هس ت کببه وآدم،
بعضی از حر آ
یتکلیفببی،
یکنببد .و دلیببل ب آ
نها آلپیببدا نم آ
تکلیفش را در قبال وآ آ
شاید این باشد که هم وجه محرمانه دارد و هببم وجببه علنببی و

یتواند در خفببا بببه دوسبب ت گفتببه شببود و هببم در
وآشکار .هم آم آ

ملء عام به دشمن.

و تعابیر و تعاریف دموقراضببه در مببورد دشببمن ،یکببی از

همین موارد اس ت .چیزی اس ت که هم رتّد وآن را در صببفحات
یتببوان دنبببال کببرد و هببم جببای لپببای وآن را در
وآشکار تاریخ م آ

اسناد محرمانه و دسبب ت نیببافتنی .البتببه منکببر وجببود برخببی از
یتوان شببد.
تهای ریز و درش ت ،در این دو مأخذ هم نم آ
تفاو آ
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یعنی چه؟
یعنی اهمی ت دشمن یا ضرورت توجه به دشمن را هببم در

یتبببوان دیبببد و هبببم در
یهای عمبببومی دموقراضبببه م آ
سبببخنران آ
ل سبتّری و محرمببانه او ،ولببی وآنچببه ببباعث بببروز
جلسات کببام م ً

یکه حتی وآن را بببه
یشود – تا جای آ
تفاوت ،در این دو بخش م آ
یسببازد – نببوع نگبباه بببه دشببمن و
دو جنببس متفبباوت بببدل م آ

یشببود .در
نببتیجآهای اسبب ت کببه از مهبم ببودن دشببمن گرفتبه م آ

یهای عمومی دموقراضه ،هر جا که سببخن از اهمتّیبب ت
سخنران آ

دشببمن ،بببه میببان وآمببده ،خطببرات دشببمن ،گوشببرد شببده و
یتواند برای
 تهایی که تسلط دشمن داخلی و خارجی م آ
مصیب آ

مردم به بار بیاورد و ضرورت لپشتیبانی مردم از دموقراضه کببه
یوآید.
حامی و خدمتگزار راستین مردم به شمار م آ

 تهای خصوصببی ،مسببأله
ولی در اسناد محرمانه و صببحب آ

یکند.
ل فرق م آ
کام م ً

بیشببترین عتبباب و خطبباب دموقراضببه بببه نزدیکببان و

محرمانش این اس ت که؛ چرا مسأله دشمن را وآنچنان که بایببد
یگیرنببد و نگرانببی لزم را در مببردم ایجبباد
و شبباید ج بنّدی نم آ

یکنند؟!
نم آ

 -این طببور کببه از برگآههببای لپراکنببده اسببناد محرمببانه بببر
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یوآیببد ،دموقراضببه در لپاسببخ سببؤال یکببی از اعضببای جلسببه
م آ
محرمانه که لپرسیده ،کدام دشمن!؟ فریاد زده:

مردک الغ اگر دشمن ،موجود ببود کببه کببار مبا ببه ایبن

یشد! مشببکل ایببن اسبب ت کببه دشببمن را بایببد خلببق
سختی! نم آ
کنیم .تولید کنیم .وآن هم تولید متنوع و رنگارنگ و انبوه.

و ظاهر ًا در این لحظه ،یکی از حضار که نببام و هببویتش

هم معلوم نیس ت ،با صدایی از ته گلو آلپرسیده :چرا!؟

و همین یک کلم یا لپرسش ،سبب شببده کببه دموقراضببه

ناگهان از کوره در برود و درباره اعضای جلسه و بسببتگان و
نزدیکانش ،مطالبی را مطرح کند که نویسنده از یببادوآوری وآن
نها بببر
یشود و تکرار یا انتقال وآ آ
الفاظ و عبارات دچار شرم م آ

یدانببد و نببه ممکببن
صببفحه کاغببذ را… نببه… ابببد ًا مجبباز م آ

یبیند .مضاف بر این کمکی هم به رونببد داسببتان یببا روشببن
م آ
یکند.
شدن ماجرا نم آ

استفاده از لحن نامناسب یا الفاظ رکیک توسببط لپادشبباه

– به دلیل فرهنگ خباص و ویبژآهاش – چیبزی نیسب ت کبه تبا

اینجای داستان ،بر خواننده لپوشیده مانبده باشبد .ولبی چیبزی

یتواند جنّذاب یا مفید تنّلقببی شببود ،نکبباتی
که برای خواننده م آ

یکند.
اس ت که لپادشاه در باب اهمی ت دشمن ،مطرح م آ
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ادامه سخنان لپادشاه ،بعد از بیان الفاظ رکیک ،بر اسا س
اسناد موجود به این شرح اس ت:

همه شما لیق فحشهای خیلی بآدتر هسببتید .چببرا؟ چببون

یدانیببد و از مببن سببؤال
خودتببان دلیببل اهمیبب ت دشببمن را نم آ

یکنید؟
م آ

یکنم که بعضبی از دلیبل اهمیب ت دشبمن را،
من قبول م آ

مثل کودکان ،جمله به جمله به شما بیاموزم ،به این شرط کببه
شهای مرا بر خودتان لپذیرا شوید:
شما هم همه فح آ

یتوانییید همییه
 -۱دشییمن یعنییی کسییی کییه شییما م پ

یهایتان را بر گردن او بیندازید.
مکار پ
فها و ک پ
ضع پ

یتوانید مردم را بییا
 -۲دشمن یعنی چیزی که شما م پ

آن بترسانید تا ناگزیر به آغوش شما لپناه بگیرند.

 -۳دشمن یعنی کسی که اگر کاری کردید ،با وجود

متر جلوپهاش دهید و اگر نکردید او را مقصر جلییوه
او مه پ

کنید.

یوقییت بییه او
 -۴دشییمن یعنییی کسییی کییه وقییت و ب پ

یآنکه جواب فحش بشنوید.
فحش دهید ،ب پ

 -۵دشمن یعنی کسییی کییه حییواس مییردم را لپییرت او

کنید تا هوس نکنند که از شما چیزی بخواهند.
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یتوانیییید
 -۶دشیییمن یعنیییی مترسیییکی کیییه بیییا ان م پ
بچپههای بزرگ را بترسانید.

لپییس دشییمن ،بییا اییین همییه خاصیییت ،یییک موضییوع

یاش بییه اییین اسییت کییه؛
حیییاتی اسییت .ولییی همییه خییوب پ

یآورد.
نباشد .که دمار از روزگارتان در م پ

لپس؛ دشمن ،در یک کلمه یعنی :لولو

لولو اگر باشد ،خطرش چی؟
 -ناک است.

 -آفرین!

و اگر اسمش باشد خودش نباشد ،کو؟

 چی کو؟باقیش؟

باقی چی؟
یگییم:
 -خب! حال که همییه تییون خرییید ،خییودم م پ

لولو اگر اسمش باشد و خودش نباشد ،کولک است.

فصل دوازدهم
در آستانه لپایان
ماجرا
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ذهبببن خواننبببده فهیبببم و ارجمنبببد ،قطعببب ًا درگیبببر ایبببن
کنجکاوی و سئوال اس ت که سرنوش ت مملکتی با این اصببول
و قواعد و مببدیری ت ،در آنهببای ت بببه کجببا رسببید و چببه بببر سببر

مردم و اهالی مملک ت وآمد؟!

ل معقببول و منطقببی
یای کببام م ً
سئوالی بببه جبا و کنجکبباو آ

یوآیببد کببه از ایببن فصببل بگببذرد و
اس ت .اما نویسنده دلببش نم آ

باقیمانده اصول سبلطن ت دموقراضبه را نباگفته بگبذارد ببه دو

نهببا بنیببان فکببری دموقراضببه ،تبباقص و
دلیل :یکببی اینکببه ای آ

یرسببد و دیگببر اینکببه :نویسببنده بببرای تهیببه
نادرس ت به نظر م آ

یوآید کببه
مواد اولیه این فصل ،زحم ت زیادی کشیده دلش نم آ
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نها
نها بگذرد یا از کنار وآ آ
نها را ناگفته بگذارد یا از کنار وآ آ
وآ آ
به سادگی عبور کند.

یشود گف ت که؛ نویسببنده بببرای سببامان دادن
به عبارتی م آ

این فصل ،تمام توان خود را به کار گرفته و اسناد و مببدارک
لپراکنده را جف ت و جور کرده ،تببا حببتی المکببان همببه ابعبباد

شخصی ت و سیاس ت لپادشاه برای خواننده روشن شببود و هیببچ
نکتببه مهمببی در اعمببال و رفتببار و عملکببرد و مبببانی فکببری

لپادشاه ،مبهم یا نآاگفته نماند.

و البته از این باب ،نه تنها منّنتی بر سر خواننده ندارد کببه

یشمارد.
وآن را کمترین وظیفه یک نویسنده م آ

یدهببد کببه بلفاصببله
و ضمن ًا این قول را هم به خواننده م آ

لهای مطببرح شببده
یعنببی در فصببل بعببدی ،لپاسببخگوی سببئوا آ

باشد.

همچنببان کببه اشبباره شببد ،مجمببوعه مطببالب ایببن فصببل

محصول یک نشس ت یا یک جلسه سخنرانی لپادشبباه نیسبب ت.
فهببای ایشببان در مقبباطع مختلببف لبببه لی اسببناد
بلکببه حر آ
لپراکنده اسبب ت کببه توسببط نویسببنده دسببتآهبندی شبده و نظببم و
نسق لپیببدا کببرده .و ادعببای نویسببنده ایببن اسبب ت کببه بببه اصببل

ل وفببادار بببوده و کمببترین حرفببی از خببود بببر وآن
اسببناد ،کببام م ً
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از اصول باقیمانده
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 -۱مردم همه گوسفندند و ما چولپان:
گترین اشتباه در حکوم ت! بهببا دادن
حواستان باشد! بزر آ

به مردم ،یا ارزش قائل شدن برای مببردم اسبب ت .شببما مطمئببن
باشید که اگر برای مردم ارزشی بیش از گوسفند قائل شبوید،

نها حکوم ت کنید.
یتوانید بر وآ آ
نم آ

یکنید ،نه خودشان .اگببر شببما
بهای مردم را شما معتّین م آ

یگذارنببد
نها قیمتی بببر خودشببان م آ
بر مردم قیم ت نگذارید ،وآ آ
یتوانید بخرید.
که هیچ جور نم آ

لترین قیمبب ت اسبب ت .قیمبب ت
و تببازه اینکببه مببن گفتببم بببا آ

وآدآمهای اندیشمند چاق و چله .قیم ت بقیه مردم ،حببداکثر در
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حد لپشگل گوسفند اس ت و نه بیشتر.
یوآینببد.
نتیجه اینکه :مردم را هببر جبور بببار بیاوریببد بببار م آ

یکنند که شما موظفیبد بببه
نها احترام بگذارید فکر م آ
اگر به وآ آ
نهبا توضببیح دهیببد ،گمببان
نهببا احببترام بگذاریببد .اگببر ببه وآ آ
وآ آ

یکنند که شما موظف به توضیح دادنید.
م آ

در حالی که همه ،باآرها این جملببه را از دهببان خببود مببن

شنیده اینکه:

خگویی یییا
چکییس ،ملییزم بییه لپاسیی پ
مییا در مقابییل هی پ

توضیح دادن چی؟
 -نیستیم

اگر شما این اصل گوسفند بودن مردم را درس ت بفهمید،

 تداری مبرا ببه
شهبای حکبوم آ
 تها و رو آ
بقیه شیوآهها و سیاسب آ

یکنید .و اگر نکنید همین طور
یکنید .و انّل ا نم آ
خوبی درک م آ
یشوید.
یمانید و هیچ وق ت گاو نم آ
گوساله م آ

 – ۲هیببچ وقبب ت شببنیدآهاید کببه غببذای گوسببفند را بببه او

یریزند.
یکنند؟ غذا یا علوفه را جلویش م آ
اهداء یا تقدیم م آ

رفتار با مردم هم باید درست مثل رفتار بییا گوسییفند

مترین حییق مییردم را باییید بییا
یترین و مسییل پ
باشیید .طییبیع پ

یشوند.
نها داد .وگرنه طلبکار م پ
تحقیر و توهین ،به آ پ
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اگر به مردم عزت بگذارید یبا احببترام کنیبد ،مبردم فکببر
یکنند کببه شببما موظببف بببه عببزت گذاشببتنید و دنبببال ببباقی
م آ

یگردند.
مطالبات خود م آ

 – ۳طوری برنییامپهریزی کنییید کیه مییردم از صییبح تییا

شب بدوند و آخر شب هم نرسییند .مببردم اگببر مببا یحتبباج
خود را وآسان به دس ت بیاورند ،اگر وق ت اضافه داشته باشببند،
یکننببد و بببه فکببر اعببتراض و
یکننبد ،ببد اخلقببی م آ
عصیان م آ

یافتند.
فها م آ
انقلب و این حر آ

یک تشکیلتی درس ت کنید که کببارش چرخانببدن مببردم

باشد .یا چرخاندن لقمه دور سببر مببردم .کببارش چیببدن موانببع

مختلف ،لپیببش لپببای مببردم باشببد .فببرض کنیببد کببه وآب دریببا
فاصله اشبا مردم به اندازه دراز کردن یک دس ت اس ت ،جببای
یشببود دور
ینوان عوض کرد امببا راه مببردم را کببه م آ
دریا را نم آ

یشود وضببع کببرد کببه مببردم دور کببره
کرد .هراز جور قانون م آ

زمین بچرخند و دس ت وآخببر بآه همببان نقطآهای برسببند کببه قبل

بودآهاند .و از شما بخباطر رسبیدن بآه همبان نقطبه ،تشبکر هبم

بکنند.

حال مثال دریا به زبانم وآمد ،از همین دریا شببروع کنیببم.

یحسبباب و کتبباب را از فببردا
همیببن وآب مفبب ت و سبببیل و ب آ
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سهمیه بندی کنید ،صف نکشیدند؟ اگببر بببرای گرفتببن یببک
سطل اب بیشتر دستتان را نبوسیدند.

اگر با افزودن سهمیه وآبشان -که قبل رایگان بوده – دعا

گویتان نشدند.

 – ۴مردم را به دو دسته تقسیم کنید و به یییک دسییته

حقییوق و جیییره مییواجب بدهیید تییا مراقییب دسیته دیگییر

باشند.

دسته اول ،به طمع مواجب یا قطببع شببدن مببواجب ،مریببد

یشوندو دسته دوم ،از تببر س دسببته اول ،مطیببع و منقبباد
شما م آ
شما.

یشببود،
بببه ایببن ترتیببب ،مملکبب ت ،خببود بببه خببود اداره م آ

یوآنکه شما زحمتی بکشیدیا دغدغآهای داشته باشید.
ب آ

 – ۵میییردم بیییه دو دسیییته کیییامل نپامسیییاوی تقسییییم

یشوند :عوام و خواص.
م پ

نسب ت این دو با هم ،نسب ت نود و نه به یک اسبب ت .یعنببی

از هر صد نفر ،نود و نه نفر عوامند -عین خودمببان – و یببک

یگذارد یک
نفر خواص اس ت .وهیچ وآدم عاقلی ،نودونه را نم آ
را بردارد.

لپس خواص را در شمار هیچ یک از اعضای بببدن خببود
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به حساب نیاورید و در صورت لزوم ،فقط به جلببب رضببای ت
عوام فکر کنید چرا که:

نتر از خببواص
ل :جلببب رضببای ت عببوام ،بسببیار وآسببا آ
او ب ً

اس ت.

یشببود جلببب کببرد ولببی
ثانی ب ًا :رضببای ت عببوام را فنّلآهای م آ

خواص را یکی – یکی .وآن هم اگر بشود.

ثالث ًا :عقل عوام به چشمشان اس ت ولی عقل خبواص هبر

یتببوان جایشببان
کدام یک جایشان اس ت که با زحم ت هم نم آ

را لپیدا کرد.

نهببا مهآمتببر ،در انتخابییات و رأی گیییری،
و از همببه ای آ

سنگ خواص و عوام یک اندازه است .سنگ وآدم خببواص
 تتر از وآدم عوام نیسبب ت .لپببس وآدم بایببد مغببز
که بیشتر یا درش آ
خر خورده باشببد کببه خببواص را بببا همببه مشکلتشببان جببدی

بگیرد.

خلصببه اینکببه؛ اییین عوامنیید کیه سرنوشییت و تقییدیر

یزنند.
خواص را رقم م پ

دی گرفییت ،امییا خطییر
لپس خود خواص را نباییید جی هّ

خییواص را چییرا .خیلببی بایببد مراقببب بببود ایببن خببواص،

موجودات لپلید و ناشببناختآهای هسببتند کببه اگببر ازشببان غافببل
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یدهند.
شوید ،کار دستتان م آ
عوام ،هزارتایش کم اس ت و خواص یببک دانآهاش زیبباد.

اگر توانستید سرشان را زیر وآب بکنید ،بکنیببد و گرنببه لاقببل
مراقب باشید که یکیشان دوتا نشود.

 -۶هر کاری را که از انجییامش عاجزییید ،بییا صییدای

یتوانید.
بلند اعلم کنید که؛ م پ

نتر ،باید
گتر و شما از انجام وآن ناتوا آ
هر چقدر کار ،بزر آ

توانستنتان را قاطآعتر و محکآمتر و بلنآدتر اعلم کنید .تا مردم

به توانمندی شما ایمان بیاورند .انجام شدن یا نشببدن وآن کببار
مهم نیس تآ .همان رعد و برق اولیه برای مردم مهم اس ت .بعد

یشبود جفب ت و جبور
از وآن برای انجام نشبدنش هبزار دلیبل م آ
کرد.

 -۷برای هر نقص و کاستی و کمبودتان معجییونی از

دلییییل و حکمیییت و فلسیییفه درسیییت کنیییید و بیییه میییردم

بخورانید .مردم ،استعداد غریبی دارند برای خر شیدن.
اگببر نببان نداریببد کببه شببکم مببردم را سببیر کنیببد ،برایشببان در

فضببیل ت گرسببنگی ،داد سببخن دهیببد .اگببر از عهببده تببامین
نها تفهیم کنیببد کببه هببزار و یببک
امنی ت مردم برنیامدید ،به وآ آ

محصول و ثمببره اسب ت کببه فقببط از وجبود نبباامنی ،بببه دسبب ت
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نهببا،
نها ،تقوی ت تببوان مقبباوم ت .یکببی از وآ آ
یوآید .یکی از وآ آ
م آ
ظهور استعدادهای نهفته اس ت و…

یترین مسببائل مببردم ،مثببل نببان و
وقتی بببرای نبببودن اصببل آ

یشود این همه دلیل تراشید ،برای بقیه امور ،به قول
امنی ت ،م آ
معروف گفتنی ،خر بیار و باقالی بار کن.

 -۸برای اینکببه مببردم ،کمببتر در امببور مملکبب ت دخببال ت

نهببا را بببه
کننببد و وقبب ت شببما را بگیرنببد ،سببعی کنیببد کببه وآ آ

خوابیدن بیشتر ترغیب کنید .نغآزتریببن کلم در ایببن مببورد را

یخوابد ،تییوان
هم باز از خود من شنیدآهاید :هر که بیشتر م پ
یکند.
بیشتری ذخیره م پ

 -۹این اصل را هیچ وق ت فراموش نکنید که:
گترین دشمن ما علم و دانش است.
بزر پ

و تنها راه مبارزه با این دشمن ،تحقیر کردن وآن اس ت .تا

نهببا را در صبدر
یسببواد ،تجلیببل کنیببد .وآ آ
یتوانیببد از افببراد ب آ
م آ

نهببا بسببپارید .و بببه
بنشببانید .مناصببب مهببم و بببزرگ را بببه وآ آ
همگان از کوچک تا بزرگ و از لپیر تا جوان ،در عمل نشان

دهید که؛ علم و دانببش ،جببز بببدبختی و دردسببر و بیکبباری و
گوشه گیری ،خاصی ت دیگری ندارد .اما حواستان باشببد کببه
یافتد ،تغییر دیدگاه مردمی که یببک
چنین اتفاقی یک شبه نم آ
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یدانسببتآهاند،
عمر ،علم و دانببش را اسببباب افتخببار و عببزت م آ
کار وآسانی نیس ت.

در عمل! باید در عمل ،کباری کنیببد کببه مبردم ،مطمئببن

شوند که نتیجه وآموختن علم و دانش ،فقر و خف ت و بیکاری

یسوادی ،ثروت وعتّزت و افتخار و قدرت.
اس ت و نتیجه ب آ

البتببه در کنببار وآن و بببه عنببوان کببار فرهنگببی یببا مکتّمببل،

ترویج شعارهایی از این دس ت ،نیز خالی از خاصی ت نیس ت:
دانش کمتر ،آسایش بیشتر.

یکند.
یآموزد ،آیندپهاش را تباه م پ
کسی که دانش م پ

یکنند ،فقط به تحقیر دیگییران
آنان که کسب علم م پ

یاندیشند.
م پ

یکند.
یفهمد ،بیشتر خیانت م پ
هرکه بیشتر م پ

ذتی است که در آموختن علم نیست.
در جهل ،ل هّ

 -۱۰حتما متوجه این واقعی ت شدآهاید که افراد قد بلنببد

یکنند .یعنی
به دیگران یعنی کوتاهتران با دیده تحقیر نگاه م آ
ل اسباب تفاخر و تکییبر اسییت .مضییاف بییر
قد بلندی اصو ب ً
اینکه افراد قیید بلنید ،هرگیز از افییراد کوتییاه قیید ،فرمییان

یبرند.
نم پ

نتیجه این که :رمز بقای مدیریت ،انتخاب و انتصاب
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مدیرانی است که قدشان از شما کوتاپهتر باشد.
اگر زمانی مجبور شدید به استفاده از فرد قد بلند ،حتمبب ًا

یکی از دو کار را با او انجام دهید:

یک :وآنقدر بر سرش بکوبید تا قد او هم به اندازه شببما و

بلکه کوتاآهتر شود.

دو :قبببل از شببروع همکبباری ،قسببم ت اضببافه قببدش را

ببرید تا به اندازه مطلوبتان برسببد .از بببال یببا لپببایین یببا وسببط
یکند .مهم این اس ت که وسیله تفبباخر یببا تکبببر او را
فرقی نم آ

ببرید یا از بین ببرید.

یگذارند یییا
 -۱۱مردم در صورتی به شما احترام م پ

یبرند که محتاجتان باشند .ایبن اخلق و
از شما فرمان م پ
روحیه عموم مردم در همه جای دنیاس ت.

یشبوند کببه
تبا وقبتی ببرای شبما حرمب ت و عبتّزت قائبل م آ

گرسنه باشند و نانشان دسبب ت شببما باشببد .یببک حیببوان اهلببی

مثل سبگ یبا گرببه را در نظبر بگیریبد .چبه تمثیبل یبا تشببیه
خوبی به نظرم رسید .برای نشان دادن اخلق و روحیه مببردم،

کترین مثال همین حیوان اهلی اس ت .اگر این
بهترین و نزدی آ

حیببوان اهلببی ،سببیر باشببد و گوش بآهای لببم داده باشببد ،وقببتی

یدهببد
یگیرد و جواب نم آ
ل تحویل نم آ
یکنید یا اص م ً
صدایش م آ
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یدهببد ،امببا ببا
یخبورد ،یببا جبواب م آ
و از سر جایش تکبان نم آ
یشببود و لپیشببتان
چنان ناز و کرشبمه و تبخبتری از جبا بلنبد م آ

یوآید که شما از اینکه صدایش کردآهاید ،احسببا س لپشببیمانی
م آ
یکنیببد .ولببی اگببر شببما همیببن حیببوان را همیشببه
و نببدام ت م آ

گرسنه یا نصفه شکم نگه داریببد ،بببه محببض اینکببه صببدایش
یدود .بببه ایببن امیببد کببه
یکنید ،چهارنعببل بببه سببم ت شببما م آ
م آ

لقمآهای از دس ت شما بگیرد.

رابطببه حکببوم ت و مببردم ،یببک چنیببن رابطآهای اسبب ت.

حکوم ت اگر مردم را گرسنه و دس ت به دهببن نگببه نببدارد ،یببا
یگیرند.
یگیرند یا تحویلش نم آ
لپاچآهاش را م آ

چگاه فراموش نبریببد کببه
 -۱۲این اصل بسیار مهم را هی آ

مردم ،یعنی مشخص ب ًا همییه مییردم؛ دزد و دروغگییو و لپشییت
هم اندازند ،مگر آنکه خلفش ثییابت شییود .در حببالی کببه
یکنند که؛
انسانهای ابله ،تصورشان غیر از این اس ت و فکر م آ

اصل بر برائ ت اس ت ،مگر وآنکه خلفش ثاب ت شود.

قها و شببعاآرها
 -۱۳این جمله را همیشه سرلوحه همه بو آ

یهایتان قرار دهید که» :وقت ،کم اسییت و مییا تییا
و سخنران آ
یتوانیم باییید خییدمت کنیییم «.و خودتببان هببر لحظببه بببه
م پ

خاطر داشببته باشببید کببه» :فقط دوسییال فرصییت داریییم تییا
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بارمان را برای همه عمرمان ببندیم«.
یها به خاطر تفاوت موجود
 -۱۴حواستان باشد که خیل آ

یکنند که هر محصولی را بببه عنببوان اثببر
در بینایی ما ،سعی م آ
هنری به ما قالب کننبد .مراقبب باشبید کبه کله روی سبرتان

یشییود،
قرار نگیرد .فقط و فقط اثییری هنییری محسییوب م پ
که با دست قابل لمس باشیید .و طبیعت ب ًا وزانبب ت و سببنگینی
یدهد.
هر اثر هنری هم ،در دس ت ،بهتر خودش را نشان م آ

 -۱۵دروغ گفتن ،هنر است .هنری کببه از عهببده هببر

کسی ساخته نیسبب ت .هنببری کببه در عرضببه و تببوان هببر کسببی
نیس ت .و مهآمترین اصل در این هنر ،داشببتن جسببارت اسبب ت.

دروغی که با شهامت و قاطعیت و اعتماد به نفییس گفتییه
لتر و باورلپذیپرتر اسییت.
یشود ،از هر راستی ،قابل قبو پ
م پ
امتحان کنید! روز روشببن کببه خورشببید وسببط وآسببمان اسبب ت،

مقابل همه مردم بایستید و محکببم و قبباطع بگوییببد کببه :الن
شب تیره اس ت و این روشنی هم ،محصول ستاره هاس ت .اگر

یکنبم
همه مردم حرفتان را باور نکردند ،من اسمم راعببوض م آ
یگببذارم؛ دمببو درازه یببا دمببو ایکبببیری) .الن هنببوز بببه
و م آ

تصمیم مشخصی نرسیدآهام برای انتخاب(

یکننببد!؟ بببرای اینکببه هیببچ وقبب ت
حال چرا مردم ببباور م آ
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یکنند که با این قاطعی ت و محکمی بشببود دروغ
تصور هم نم آ
گف ت.

اگر یک نفر وآمد به نزد لپهلوی شما و گفبب ت :همببه مببردم

از گرسببنگی مردآهانببد .قبببل از هببر کبباری ،قببرص ومحگببم

بگویید :این طور نیس ت .من همین الن با همآهشببان صببحب ت
کردآهام.

 -۱۶شببنیدآهام کببه بعضببی از مببردم گبباهی بببا شببگفتی و

یکنند که :ما این همه حرفهییای مبهییم را
اعجاب ،اظهار م آ

یآوریم!؟ گور لپدر مردم! من این حرف و
از کجایمان در م پ

سؤال را گاهی از زبان شما  -یعنی دوستان ابلببه خببودم -هببم

شنیدآهام!

یلپرسد ،لپیداس ت کببه هنببوز بببه
کسی که چنین سؤالی را م آ

ارتباط ما با عالم بال ،ایمان نیاورده اس ت.

نها و بعض ًا خود شما بگوید کببهآ:ای
یکی نیس ت که به ای آ

یتوانببد
فهای مهمی از لپایین که نم آ
الغهای عزیز! چنین حر آ
یوآید؟
به دس ت بیاید .لپس از کجا م آ
 -از بال!

یک بار دیگر ،همه باهم:

یوآید؟
 -از کجا م آ
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فصل سیزدهم
و… لپایان ماجرا
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ل به جا و طبیعی خواننده فهیم و با تجربببه ایببن
توقع کام م ً
اس ت که قصببه چنیببن حکبوم ت و سببلطنتی بببا قیببام و انقلب
مردم یا حداقل اعتراض و شورش همگانی لپایان یابد .که هم

 تهای تح ت سلطه باشد و هم در س عبببرتی
سرمشقی برای مل آ
برای حکام و سلطین ستمگر و در کنار وآن و به طببور کببام م ً
ل
ضبببمنی و حاشبببیآهای ،لپایبببانی خبببوش و جگبببر نبببواز ببببرای

بها و
خواننببدآهای کببه تببا اینجببای داسببتان ،تمببام فببراز ونشببی آ
 تها را با صبببر و حوصببله ،تحمببل کببرده ،بببه
یها و مصیب آ
تلخ آ

این امید که براسا س یک سن ت خدشببه نالپببذیر و یببک قاعببده
اسببتثناء برنببدا ِر تاریببخ ،حکببوم ت ظلببم و سببتم ،در آنهببای ت،
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سببرنگون شببود و مظلببومین و غارتزدگبان ،حقشببان را از سببتم
لپیشآهگان و تاراجگران بستانند.
یگوید:
نویسنده م آ

امیدوارم که خواننده باور کنبد کببه اگبر دسب ت مبن ببود،

یکردم و خواننببده همببدل و همببراه را از ایببن
قطع ًا مضایقه نم آ
یساختم.
توق ِع به جا و حق طبیعی و حداقل ،محروم نم آ

یلپرسببد – کببه
یلپرسببد – نویسببنده م آ
و با حسرت و اندوه م آ

یتواند این درخواسبب ت بببه حببق را بببروآورده کنببد ،در
چگونه م آ

حالی که:

از سویی متعهد شده اس ت به بیان حقیقبب ت یببا واقعیبب ت و

لپایبندی تمام و کمال به اسناد تاریخی.

یعنی به خود شما ،در ابتدای روای ت ،قول داده اس ت کببه

حقایق و وقایع مستند تاریخی را فدای اقتضائات داسببتانی و
تمایلت حسی و عاطفی خودش و مخاطب نکند.

و از سوی دیگر ،به دلیل فاصبله بسببیار زیبباد .ببا زمبان و

مکان واقعه ،دخل و تصرف یا ایجاد تغییر و تحول در مسببیر
یبیند.
وقایع را به هیچ وجه امکان لپذیر نم آ

مطلوب یا ایدآهوآل نویسنده هم – درس ت عین خود شما –

ایبببن ببببود کبببه مبببردم ،در مقاببببل چنبببان حکبببوم ت ظبببالم و
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یکفایتی ،بالخره سر به شورش بردارنببد و دسبب ت بببه قیببام و
ب آ
انقلب بزنند و تا سرنگونی کامل استبداد از لپببا ننشببینند و…
ولی وقتی که مردم ،حببال یببا حوصببله یببا هتّمبب ت یببا انگیببزه یببا

جرببزه قیببام و انقلب ندارنببد .از دسبب ت یببک نویسببنده یببک
یوآیببد!؟ حببتی اگببر ایببن فاصببله زمببانی و
لقبا ،چه کاری ببر م آ

ینهبای ت را بببا وآن مببردم و وآن حکبوم ت نداشببته
کمببانی شبببیه ب آ
 تها و برنامآههای
باشد .مضاف بر اینکه تمام تدبیآرها و سیاس آ

دموقراضه ،در راستای لپیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی بوده

یترین برنامآههببا و تببدابیر دموقراضببه،
اس ت .یعنی یکی از اصل آ
مشغول کردن مردم به گببونآهای ببوده اسبب ت کببه کسبی حبال و

حوصله و انگیزه و فرص ت انقلب کردن نداشته باشد.
یگوید:
نویسنده در کمال فروتنی م آ

»میین کییه عییددی نیسییتم .اگییر همییه نویسییندپههای

درجیه یییک جهییان هییم ،دسییت بییه دسییت هییم بدهنیید.

یحییال و رمییق و انگیییزه را از جیا
یتواننیید یییک ملیت ب پ
نم پ
تکییان بدهنیید .لپببس ،اگببر ایببن فاصببله زمببانی و مکببانی هببم

یبود .بباز صبلح نویسببنده در ایبن ببود کببه شببأن و وآببروی
نم آ
خودش را حفظ کند ،لپا از گلیم خودش بیببرون نگببذارد و در

امور غیرمربوطه دخال ت نکند و به روای ت واقعه بپردازد.
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بله روای ت واقعه:
وقتی که مملکتی در مسیر سراشیبی قببرار گرفبب ت و رویببه

یکفببایتی حاکمببانش در اداره امببور
اضببمحلل گذاشبب ت و ب آ
وآشکار شد ،برانگیخته شدن طمع حاکمان و سلطین ممالک

یترین
دیگر ،برای هجوم و حمله و تسخیر و تصبباحب ،طبببیع آ
یگیرد.
سرنوشتی اس ت که لپیش روی وآن مملک ت قرار م آ

یکفببای ت،
یدر و لپیکر ،حکام منفع ت طلب و ب آ
مملک ت ب آ

مردم ناراضی و خمود و خسببته و فاقببد انگیببزه بببرای دفبباع از

مملک ت ،سر جمع بهترین و مساعآدترین زمینه را بببرای حملببه
یدهند.
به یک مملک ت تشکیل م آ

وقببتی کببه قببوای کشببور مهبباجم ،در لپشبب ت دروازآههببای

غربسببتان اردو زدنببد و نیتشببان را بببرای تسببخیر و تصبباحب

مملک ت ،وآشببکار سبباختند ،دموقراضببه ،تمببامی عوامببل اطلع
 تهببا دعببوت
رسانی خود را به کار گرف ت و از مردم همببه ایال آ

گترین میدان ایالتشان جمع شوند تا سخنرانی
کرد که در بزر آ
تاریخی او و حکام و نمایندگانش را بشنوند.

مردم-یعنی تقریبلُا عموم مردم -یا از سرتر س و اجبببار یببا

شببوق و اختیببار یببا کنجکبباوی ،دعببوت لپادشبباه را اجبباب ت

گترین میببدان وآن ایببال ت،
کردند .یعنی مردم هر ایال ت در بزر آ
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و مردم ایال ت مرکزی در میدانگاهی مقابل قصببر جمببع شببدند
فهای تاریخی و مهببم لپادشبباه و عوامببل و حکببامش را
تا حر آ

بشنوند.

یسبابقه را در همبه
و ببه ایبن ترتیببب ،تجمعبی عظیبم و ب آ

 تها و بخصوص در ایال ت مرکزی شکل دادند.
ایال آ

لپادشاه که از قبل ،حضور چنان جمعی ت عظیمی را لپیش

 تهببا را
یکرد ،همه حکببام و نماینببدگانش در همببه ایال آ
بینی م آ
نسب ت به انجام سخنرانی متناسب با وآن موقعی ت ،توجیه کرده

بود .به گونآهای که همزمان با سخنرانی لپادشاه ،یکایک وآنببان
یگفتنببد کببه لپادشبباه،
در ایال ت خود ،دقیق ًا همان مطالبی را م آ

یگف ت.
در ایال ت مرکزی م آ

در ایببال ت مرکب زی هببم ،لپادشبباه بببه افببراد خببوش صببدا و

یها
مطمئن ،مأموری ت داده بود که در فواصببل منظببم ،بربلنببد آ
بایستند و سخنان لپادشاه را به گوش افرادد دوآرتر برسانند.

شبینبی شبده در محبل حضبور
وقتی که تمام جمعیب ت لپی آ

یافتند و در اطراف قصر ،استقرار لپیدا کردند ،لپادشبباه ببر بببام

قصر رف ت و لپببس از لپاسببخگویی بببه ابببراز احساسببات مببردم،
شروع به سخنرانی کرد .کاری که همه عوامل و حکامش نیز

 تهای دیگر انجام دادند.
در همه ایال آ

دموکراسی یا دموقراضه

۱۷۵

یترین،
یتبوان گفب ت کبه :لپرشبوآرترین ،عباطف آ
به جرأت م آ
 تترین و تأثیرگبذاآرترین سببخنرانی لپادشبباه و حکببام و
رُلپرصلب آ

 سترین مببوقعی ت و
عواملش ،همین سخنرانی بود که در حسببا آ
بیشترین جمعی ت ،ایراد شد.

لپادشاه ،لپس از بیان مقدمآهای نسبببت ًا مفصببل و طببولنی و

لپر حببرارت ،لپیرامببون جایگبباه وطببن و نقببش وآن در سرنوشبب ت
نلپرسببتی ،از حضبور
ندوسببتی و وط آ
بشببر و ارزش و اعتبببار وط آ

دشمن در لپش ت دروازآههای مملک ت خبر داد – که البته مببردم
لتر وآن مطلع بودند -و ضببمن برشببمردن اهببداف
از اخبار کام آ

دشمن لپلید در حمله به مملکبب ت ،از یکایببک مببردم خواسبب ت

که با تمام عشق و غیرت و دلوری ،مقابل دشمن بایسببتند و
از وآب و خاک و میهن خود دفاع کنند .همه عوامل و حکببام
لپادشاه نیز ایبن لپیبام و درخواسب ت او را ببه گبوش مبردم همبه

 تها رساندند .مردم ایال ت مرکزی با تمام قوا کف زدند و
ایال آ

هورا کشیدند و لپادشاه و سخنانش را مببورد حمببای ت و تأییببد

قرار دادند.

 تهبببای دیگبببر نیبببز ،لپبببس از شبببنیدن لپیبببام و
مبببردم ایال آ

درخواسبب ت لپادشبباه ،بآه همببان ش بنّدت و ح بنّدت مببردم ایببال ت

مرکزی ،کف زدند و هببورا کشببیدند و لپادشبباه و سببخنانش را
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مورد تأیید و حمای ت قرار دادند.
از آنجا که؛ هم سخنان نماینییدگان لپادشییاه و حکییام

تها عین ًا منطبق بر سخنان لپادشاه است و هم رفتییار
ایال پ
و عکییس العمییل مییردم همییه ایییالت ،تییابع مییردم ایییالت

یخواهببد کببه از تکببرار مکببررات
مرکزی ،نویسببنده اجببازه م آ
بپرهیزد و صرفلُا به گزارش اوضاع ایال ت مرکزی و اتفاقببات و
حببوادث حببول و حببوش لپادشبباه بببپردازد؛ بببا ایببن امیببد کببه

 تهببای دیگببر را تقبببل
خواننده ،زحم ت تعمیبم مبباجرا بببه ایال آ

کند.

لپادشاه ،برای تهییبج بیشببتر مبردم ،شبمتّآهای از زحمببات و

خدمات خود برای مردم و مملک ت را با وآب و تاب و طببول و
تفصیل هر چه تماآمتر بر شمرد و به مردم هشدار داد که؛ اگببر
ن غببنّدار،
در دفاع از مملک ت ،کوتاهی کنند یا در مقابل دشم  ِ

کوتاه بیایند ،تمام این عواید و امکانات موجود را از دسبب ت،
خواهند داد و دچبار زیببان و خسبرانی جبببران نالپببذیر خواهنببد

شد.

تهای بلنبببآدتر و
فهبببای محکآمتبببر و سبببو آ
مبببردم ببببا ک آ

یتر ،حمای ت هر چه تماآمتر خود را از میهن و
هوراهای طولن آ

لپادشبباه و خببدماتش ،اعلم کردنببد و اظهببار داشببتند کببه تببا
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وآخرین نفس و تا وآخرین قطره خونشان مقاوم ت خواهند کببرد
و لپش ت و لپوزه دشمن را به خاک خواهند مالیببد .لپادشبباه کببه

وضببعی ت حسببی و روحببی و شببرایط عبباطفی مببردم را مسبباعد

مناسببب دیببد – و البتببه تببوقعی هببم غیببر از ایببن نداشبب ت – از

همگان خواس ت که صبح روز بعد ،دآر همببان مکببان ،حضببور
لپیدا کنند تا لپس از سازمندهی و تحویببل سببلح وتجهیببزات،

عازم مرآزها شوند تا راه ورود دشمنان و مهاجمان به مملکبب ت

را سد کنند.

این درخواس ت نهایی با قول و قرار لپادشاه و مردم نیببز بببا

شببور و شببعار و هببورا و هلهلببه مببردم ،تأییببد و تثبببی ت شببد .و

لپادشاه یعنی دموقراضه با وآرامببش خبباطر و اعتمبباد کامببل ،بببه
اندرونی قصر برگش ت تا لپس از یک اسببتراح ت چنببد سبباعته،
به برنامآهریزی و سازماندهی و وآماآدآهسازی و تجهیز مردم برای

مقابله با دشمن بپردازد.

البتببه ایببن یکببی -دوجملببه اخیببر ،یعنببی توصببیف برنببامه

لپادشبباه ،لپببس از سببخنرانی ،صببرف ًا تصببور یببا تخیببل نویسببنده

یکند که وقبب ت محببدود
اس ت .یعنی نویسنده با خودش فکر م آ
و گرانبهببای لپادشبباه ،بعببد از سببخنرانی ،قاعببدت ًا بایببد صببرف

اموری از این دس ت شده باشد .هر چند که بروز برخی شواهد
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و قرائن ،در وآینده ،خط بطلن لپررنگی بر اینگونه تصورات و
تخیلت بکشد.

اینکببه تببا صبببح روز بعببد ،در درون قصببر چببه گذشببته و

لپادشاه برای برنامآهریزی و سازماندهی دفاع در مقابل دشببمن،
چببه تمهیببداتی اندیشببیده و چببه فرامینببی صببادر کببرده و چببه

اقداماتی انجام داده ،اخبار موثقی به بیرون قصر ،درز نکببرده
و طبیعت ب ًا در منببابع تبباریخی ،اسببناد قابببل اتکببایی بببه دسبب ت

نیامده .با این فقر اخبببار و اطلعببات ،نببه فقببط نویسببنده کببه
یبینببد
یگببذرد ،م آ
خواننده هم وقتی خودش را جببای لپادشبباه م آ

یترین مشببغولیتش بایببد برنببامآهریزی و
بترین و منطق آ
که واج آ
سازماندهی و تشکیل جلسه با مستشاران نظامی و فرمانببدهان
کترین خبببری کببه
رده اول مملکتی و… باشد .اگر چه کوچ آ
بر ایببن مشببغولی ت دللبب ت کنببد ،بببه دسبب ت نیامببده باشببد و بببه

گوش کسی هم نرسیده باشد .ولی وآنچه در تاریخ ثب ت شببده و
ردلپای وآن اگر چه به اجمال در اسببناد بببه جببا مانببده ،گببزارش

صبح روز بعد اس ت که نه فقببط تعجببب وآور و سببوال برانگیببز

 توآور و هول برانگیز اسبب ت.
که از شنّدت غیر منتظره بودن ،به آ
وآنچنان که همه مورخین و محققین چه در وآن زمان و چه بعبد

از وآن ،برای درک علل و عوامببل وآن ،ببا ارائببه تحلیبل منطقبی
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نسب ت به وآن ،اظهار عجز کردآهاند.
یشببمار ،صبببح روز بعببد،
اگر فقط نیمی از وآن جمعیبب ت ب آ

یکردند .یا حتی اگر فقببط ده – یببک
در محل ،حضور لپیدا م آ
وآن جمعی ت ،برای دفبباع از وطببن و مقببابله بببا دشببمن ،حاضببر
یشبد
لهبای قاببل تأمبل و باورلپببذیری م آ
یشدند ،باز ببه تحلی آ
م آ

رسید .اما وآنچه به به ت و حیرتی در حبد ببباور نالپببذیری دامببن

یزند این اس ت که:
م آ

صبح روز بعد ،حتی یک نفببر -بببه عنببوان نمببونه -از وآن

جمعی ت فشرده ،در محبل قببرار ،حاضبر نشببد و اطبراف قصبر
لپادشاه ،تا شعاعی گسببترده ،سببوت و کببور مانببد ،البتببه بببدون
احتسبباب فرمانببدهان و عوامببل لپادشبباه ،کببه بببرای تجهیببز و

سازماندهی مردم نیامده ،وآمده بودند.

یانداختنببد ،بببه
همان مکانی کببه روز قبببل ،اگببر سببوزن م آ

یرسید ،صبببح روز بعببد،
دلیل تراکم حضور مردم ،به زمین نم آ
به بیابانی متروکه شبیه شد که صدای هیببچ لپرنببده و خزنببدآهای

یرسید.
هم از وآن به گوش نم آ

از حبببال و روز لپادشببباه و اطرافیبببانش در وآن روز ،هیبببچ

گزارشی در دس ت نیس ت و در مورد عل ت یا علل عدم حضور
مببردم هببم ،هیببچ مطلببب مببونّثقی از اسببناد تبباریخی بببه دسبب ت
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یوآید .البته برخی از مورخین و محققین ،برای ارائه دلیل و
نم آ
تحلیل نسب ت به غیب ت یکپارچه مردم دس ت و لپببایی زدآهانببد و

تلش مذبوحانآهای کردآهاند اما – به یقین – خودشببان ،بیشببتر
لهایشببان،
یلپببایه و مببایه بببودن دلیببل و تحلی آ
از هرکبس ،بببه ب آ

اذعان دارند.

به طور مثال ،در لپاسخ به این سؤال که؛ »چگونه ممکببن

اس ت که همه مردم ،در یک روز ،تح ت تأثیر سخنان لپادشاه،

قول حضور و لپشتیبانی بدهنببد و صبببح روز بعببد ،بببدون هیببچ

یای یببا رهبببری و مببدیریتی،
ی قبل آ
لپیببش وآمببدی یببا همبباهنگ  ِ
بالتفبباق زیببر قولشببان بزننببد و صببحنه را خببالی کننببد؟!«

گفتآهاند :به احتمال قببوی ،مببردم وقببتی بببه خببانه برگشببتآهاند و
ظلآمها و ستآمهای دموقراضه را مرور کردآهانببد ،بببه ایببن نببتیجه
رسیدآهاند که» :هرگونه دفاع از میهن ،دفبباع از دموقراضببه یببا

یکند«.
یتر م آ
یشود و او را در وآینده جر آ
تأیید او محسوب م آ

یا فکر کردآهاند که» :معلوم نیس ت کبه دشبمن مهباجم از

دموقراضه بآدتر باشد و ظالآمتر و خرابکاآرتر«.

یا تصمیم گرفتآهاند که» :به ایببن وسببیله و در ایببن مقطببع

حسا س ،همه ظلم و ستآمهای دموقراضه را تلفی کنند«.

یا »دموقراضه را لیببق و شایسببته رهبببری بببرای دفبباع از
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یدیدآهاند «.یا….
میهن و مملک ت نم آ
بله ،اگر این عدم حضور ،لپا لپس زدن و لپشبب ت کببردن بببه

حکوم ت یا حاکم و میهن ،به ده نفر و صد نفببر و هببزار نفببر،
یشد .یا رهبببری واحببد مقبببولی ،در میببان
محدود و منحصر م آ

لهایی ،قابببل تأمببل بببه نظببر
یداش ت ،چنین تحلی آ
مردم وجود م آ
لهبا هبم
یرسید .ولی هیچکدام از ارائبه کننبدگان ایبن تحلی آ
م آ

ادعا نکردآهاند که؛ مردم ،در وآن زمببان از وحببدت و رهبببری و
انسجام و یکپارچگی برخورداد بودآهاند .در این صورت ،تنها
روزنه امید ،توسبل بآه همبان تبوجیهی اسب ت کبه لپیبش از ایبن

هم ،به وآن اشاره شد .یعنی لپذیرفتن این اصل که:

رفتار و عملکرد تک تک افببراد ،بببه طببور مجببزا ممکببن

اس ت به نحوی قابل لپیببش بینببی باشببد ولببی وقببتی ایببن افببراد،
کنبار هبم و در تعریبف دیگبری ببه نبام مبردم ،قبرار گرفتنبد،

رفتارشان به هیچ نحوی قابل لپیش بینی نیس ت.

یتر بشود گف ت که؛ وآحاد مببردم
شاید به تعبیر کمی ریاض آ

مثل تک تک اعداد نیستند که وقتی کنببار هببم قببرار گرفتنببد

نتیجآهشان ،جمع جبری وآن اعداد بشببود .اصببل جمببع جبببری،

یگنجنببد .یعنببی
شکش! در قاعده چهار عمل اصلی هم نم آ
لپی آ

اگر شما هزار نفر از مردم را تک تک انتخاب کنیببد و کنببار
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هم قرار دهید یا با هم جمع بزنید ،معلوم نیس ت کبه الزامب ًا ببه
عدد هزار برسید و اگر احیان ًا به عدد دویس ت یببا دوهببزار هببم

رسیدید ،خیلی نباید تعجب کنید.

و امببا یببک مسببأله بسببیار مهببم کببه در همیببن جببا بایببد

خاطرنشببان بشببود -و بببه تعویببق افتببادن خاطرنشببان شببدنش،
ممکن اس ت تبعات و عوارض منفی داشته باشد – ایببن اسبب ت
فهای چنببد سببطر اخیببر ،تمام ب ًا نظببرات و
لها و حر آ
که تحلی آ

دیدگاآههای شخصی نویسنده اس ت و هیچ ارتباطی بببا داسببتان

 تهای وآن ندارد.
و شخصی آ

غرض اینکه؛ بعضی از تعاریف و تعابیر مطببرح شببده در

سطور اخیر درباره مببردم ،ممکببن اسبب ت در ظبباهر شببباهتی بببه
فهببای دموقراضببه داشببته باشببد ولببی مطلق ب ًا از وآن جنببس
حر آ

نیس ت و تفاوت وآن از نوع تفاوت میان ماه من و مبباه گببردون
اس ت.

یتببوان بببه نببتیجه »جببدی
فهببای دموقراضببه ،م آ
از حر آ

نگرفتببن مببردم« رسببید ،در حببالی کببه تأکیببد نویسببنده – بببه

عکس – بر »جدی گرفتن مردم« اس ت.

حتر ،حرف نویسنده این اس ت کببه
قتر و صری آ
به تعبیر دقی آ

یدهببد
دموقراضه مشخص ًا تاوان جدی نگرفتن مردم را لپببس م آ
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و همیببن دیببدگاه او نسببب ت بببه مببردم اسبب ت کببه ببباعث تنهببا
یشود.
ماندنش در وآن مقطع سرنوش ت ساز م آ

یتواننبد یبا
دموقراضه و اطرافیبان و نزدیکبانش ،ابتبدا نم آ

یخواهند عمق فاجعه ،یعنی تنها ماندنشان را باور کنند.
نم آ

ولی در ساعات اولیه صبح ،هیببچ رد و نشببانی از حضببور

یکننببد کببه بببا طببرح
یخببورد ،سببعی م آ
مببردم ،بببه چشمشببان نم آ

یاسبببا س – از لپبببذیرفتن
احتمبببالت مختلبببف – و تمامببب ًا ب آ
واقعی ت ،شانه خالی کنند .احتمالتی از قبیل:

-شاید مبردم ،اشببتباه ًا زمببان قببرار را بعببد از ظهبر تصبور

کردآهاند؟

ل زمببان قرارمببان عصببر بببوده و مببا دچببار
-شبباید اصبب م ً

فراموشی شدآهایم؟

-شبباید مببردم ،مکببان را درسبب ت متببوجه نشببدآهاند ،بعیببد

نیس ت که الن درجای دیگری جمع شده باشند!

یرسببد و همچنببان از
حببتی زمببانی کببه روز ،بببه لپایببان م آ

یشببود ،ببباز هببم از لپببذیرش واقعیبب ت،
حضور مردم ،خبببری نم آ

یلپردازند:
یلپایآهتری م آ
یزنند و به طرح احتمالت ب آ
سرباز م آ
ل برای فردا خودشان را وآماده کردآهاند!
-مردم احتما ب ً

یکنند .تعجببب اسبب ت کببه
-همه مردم که با هم اشتباه نم آ
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ما زمان را درس ت متوجه نشدآهایم!
یگببذرد
یرسد و م آ
ولی وقتی فردا و روز بعد و بعآدتر هم م آ

یشبببود ،یعنبببی مبببردم ،حبببتی از
و هیبببچ خببببری از مبببردم نم آ
یوآیند ،چه رسد به اینکببه در محببل قببرار
خانآههایشان بیرون نم آ

یشببود کببه
حضور لپیدا کنند ،لپادشاه ،تببازه شسببتش خبببردار م آ
مسأله تا چه حد ،جدی اس ت.

خبری که در این مبباجرا بببر حیببرت و عصبببانی ت لپادشبباه

یافزاید ،غیب ت یا حضور نیببافتن مببأموران مخفببی حکومببتی
م آ

ی همببان نیمببی از مببردم ،کببه یببک عمببر حقببوق
اسبب ت .یعن آ
گرفتآهاند تا مراقب بقیه باشند.

یشببدند ،لاقببل نیمببی از
نها بر سر قرار حاضر م آ
اگه همی آ

یلپوشاندند و مانع لپدید وآمدن چنیببن رسببوایی
فضای خالی را م آ

یشدند.
خف ت باری م آ

یافتبباد کببه در یببک میببدانگاهی بببه
لاقل ،این اتفبباق نم آ

یسرباز ،حضببور
وسع ت و ظرفی ت همه مردم ،تنها فرماندهان ب آ
یمشتری!
لپیدا کنند و سلح فروشان ب آ

البته از وآنجا که مسائل اخیر ،یعنببی تعجببب و عصبببانی ت

لپادشاه و طرح احتمالت مختلف توسط لپادشبباه و اطرافیببان،

نلپببایه و
در مورد دلیل غیب ت مردم ،فقببط از طریببق نببوکران دو آ
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خدمتگزاران فرودس ت دربببار بببه مببا رسببیده ،ممکببن اسبب ت از
ح ت و اعتبار کافی برخوردار نباشد.
ص تّ

نه اینکه خدای نخواسببته مقصببود نویسببنده از طببرح ایببن

شبببهه ،زیببر سببؤال بببردن صببداق ت نببوکران و خببدمتگزاران

فرودس ت دربار باشد .نه ،مسأله ،چیببز دیگبری اسب ت .مسببأله،
وجبببود ایبببن احتمبببال اسببب ت کبببه لپادشببباه و نزدیکبببانش،

خدمتگزاران را – بببه دلیلببی کببه بعببد ًا اشبباره خواهببد شببد یببا

نهببا را
نخواهببد شببد – امیببن ندانسببته و بببه تعبببیر امببروزی ،وآ آ

سرکار گذاشته باشند .یعنی به طور واقعی و حقیقی ،اقببدام بببه
انجام تعجب و حیرت نکرده باشند ،بلکه صرف ًا به منظببور رد

گم کردن ،تظاهر به این عمل نموده باشند و بببه ایببن ترتیببب،
لهببا و احتمببالت در مببورد غیببب ت مببردم در
طببرح وآن تحلی آ

صحنه ،به طریق اولی بببرای اسببتحمار زیردسببتان بببوده باشببد.

طبیعی اسبب ت کببه اخبببار چنیببن وضببعیتی ،بببا سببرع ت هببر چببه

یرسببد کببه لپشبب ت مرزهببای کشببور،
تماآمتر ،به گوش دشمنی م آ
خیمه زده و شمارش معکوسش رابببرای حملببه و هجببوم وآغبباز

کرده اس ت.

لپادشاهی که از چند خطه وآن طرفتر – با عوامل و ابزارش

– از اوضاع به هآم ریخته و نابسامان مملک ت دموقراضه مطلع

دموکراسی یا دموقراضه

۱۸۶

شده و لشگرش را تا لپشبب ت گببوش دموقراضببه رهبببری کببرده،
طبیعت ًا کسب اطلع و خبببر ،از ایببن فاصببله نزدیببک ،برایببش
نتر اسب ت .مضباف ببر اینکبه لپادشباه مهباجم و لشبگرش،
وآسا آ
ی همببان وآمدآهانببد – و وآن تسببخیر
فقط یک کار دارند – و برا آ

کشور دموقراضه اس ت .در حالی که دموقراضه ،دآههببا و بلکببه
نهبا ،زمبان قاببل
صآدها کار دارد که رسیدن به هبر کبدام از وآ آ

یطلبد .یکی از وآن کاآرها؛ تعجببب کبردن اسب ت.
ملحظآهای م آ
و کببار بعببدی؛ عصبببانی شببدن .سببومین کببار؛ بررسببی کببردن
شببرایط و وضببعی ت .و چهببارمین کببار ،لپیببدا کببردن دلیببل یببا

دلیل .و لپنجمین کار؛ مشبخص کببردن مقصبر یببا مقصبرین.
ششمین کار؛ محکوم کردن وآنبان .و هفتمیبن کبار؛ مجببازات

 تترین شببکل ممکببن – و
کردنشان به اشنّد وجه – یعنببی سببخ آ
هشببتمین کببار ،ارزیببابی عملکببرد خببود و لپیببدا کببردن نقبباط

ضببعف و اشببتباهات گذشببته .و نهمیببن کببار؛ و دهمیببن کببار

و….

 تتر ،قبببل از اولیببن کببار؛ لپیببدا کببردن
شاید به تعبیر درس آ

خاک مناسبی که بر سرش بریببزد و نقببد ًا مملکتببش را از ایببن
مهلکه برهاند.

البته ،نه در اسناد تاریخی و نبه در اقبوال مبورخین ،هیبچ
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نشانآهای دال بر اینکه دموقراضه هیببچ کبدام از ایببن کاآرهبا را
یخورد.
انجام دادآه باشد به چشم نم آ

ولی در اینکه دشمن مهاجم ،تنها کار خودش را بببه نحببو

احسن انجام داده ،در میان مورخین و اسناد تبباریخی ،اتفبباق

نظر وجود دارد.

همه مورخین تصریح کردآهاند که:

یمببواجهه بببا کمببترین مببانع و
لشببگر لپادشبباه مهبباجم ،ب آ

یمعطلی برای درهم شکستن دفاع و استقام ت!،
مقاوم ت! و ب آ

یعنی در آنهببای ت وآرامببش ،وارد مملکبب ت دموقراضببه شببدآهاند و
چنان رحل اقام ت افکندآهاند که گویی از ازل در همین کشور

یکردآهاند.
زندگی م آ

و چه بسا درمقابل سؤال» :در چه حالید؟« گفته باشببند:

 تتر!«
»از خانه خودمان هم راح آ

یتواند این قول مببورخین را تأییببد
مهآمترین شاهدی که م آ

کنببد ،رابطببه میببان دو گببروه غببالب و مغلببوب یببا غاصببب و
لهای بعدی اس ت.
مغصوب در نس آ

در هیببچ جببای تاریببخ ،هیببچ مببدرک وسببندی دال بببر

یخببورد .و
اختلف میان دو مل ت مهاجم و میزبان به چشم نم آ

یدهببد کببه :هببر دو ،بببا وآرامببش
بلکه به عکس؛ تاریخ نشان م آ
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یکردآهاند.
کامل ،در کنار هم ،زندگی و سلوک م آ
خلصببه اینکببه :لپادشبباه یببک کشببور دیگببر – و بسببیار

کوچک – در کمال خونسردی و وآرامش ،با اهل و عیال ،بببه
یکند و تابلوی
بکشی م آ
کشور دموقراضه لشگرکشی ،نه ،اسبا آ
یزنببد .و چببون کشببور
خببودش را ،سببر در کشببور جدیببد م آ

یدانسببته و احسببا س
دموقراضببه را هببم مثببل کشببور خببودش م آ
یدهبد کبه هبر
یکرده ،به اهالی کشورش هم اجبازه م آ
راحتی م آ

یخواهنببد زنببدگی کننببد و
کدام در هر یک از دو کشور کببه م آ

بدون تعارف ،کشور جدید را هم از وآن خودشان بدانند.

در اینجببا – یعنببی انتهببای داسببتان – یببک سببؤال ببباقی

یماند و وآن ،سرنوش ت دموقراضه اس ت .یعنی در این حمله و
م آ
هجوم و تصرف ،چببه بلیببی بببر سببر دموقراضببه و نزدیکببانش

یوآید.
م آ

یلپاسبخ نخواهبد مانبد،
این سؤال به جا و منطقبی قطعب ًا ب آ

اما لپیش از وآن ،لپاسخ به یک سؤال نپرسیده ،اما بسیار اساسی
یرسد.
بتر به نظر م آ
و حیاتی ،واج آ

چرا که اگر این نکته یبا شبببهه یببا سبؤال لپیبش از خباتمه

یببافتن داسببتان ،تکلیفببش معلببوم نشببود ،بهببانآهای بببه دسبب ت

یدهد که کلی ت داستان را با وآن،
یسواد م آ
منتقدین سطحی و ب آ
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زیر سؤال ببرند.
سؤال این اس ت که چرا نویسنده در طول داستان ،از ذکر

نام کشور مهاجم و مختصات جغرافیایی وآن و لپادشاه مهبباجم
یکنببد و ایببن
نها و اعلم لپرهیببز م آ
و بسببیاری از ناآمهببا و نشببا آ

ل عامدانه از مخاطب ،مخفی
اطلعات بسیار ضروری را کام م ً
یدارد.
نگاآه م آ

لپاسخ این اس ت:
هدف نویسنده از روای ت ایببن واقعببه – بببه گببونآهای شبببیه

نبش قبر – ارتقاء سطح دانش تاریخی و جغرافیایی مخبباطب
نیس ت .و هدف خواننده هم از خوانببدن ایببن داسببتان ،ارتقبباء

یاش نیس ت که اگر ایببن بببود
سطح دانش تاریخی و جغرافیای آ
بهای بسیار مستقیآمتر ،مسببتنآدتر و عالمببانآهتر مراجعببه
به کتا آ

یکرد.
م آ

هدف مشترک نویسببنده و خواننببده از نوشببتن و خوانببدن

ل هم اشاره شد – کسب تجربه
این داستان؛ – همچنان که قب م ً
از زندگی لپیشینیان و وآمببوختن در س عبببرت بببوده و هسبب ت .و

برای رسیدن به این هدف ،آ فهرس ت رجال و اعلم و امبباکن،

یتواند داشته باشد.
چه ارزش و تأثیر و جایگاهی م آ

و لپاسخ یا دلیل دیگر و مهآمتر اینکه مببردم دو کشببور کببه
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یشان به کشور دیگری هجوم برده
دآهها قرن لپیش ،لپادشاه یک آ
و لپادشبباهش را شکسبب ت داده و خبباکش را تصببرف کببرده،

هزاران سال اس ت که در کمال وآرامش و مسالم ت با هببم و در

یوآنکه هیببچ
یکنند .ب آ
کنار هم – به مثابه یک مل ت – زندگی م آ
خاطره و اطلع و سابقآهای از گذشته داشته باشند.

هر کس بببا کمببترین مرتبببه از عقببل و دانببش و هشببیاری

یدهد که انتشار این اسبناد تباریخی و انتقبال ایبن
تشخیص م آ
اطلعات ،به طور دقیببق و مشببخص بببه مببردم امببروز ،جببز نبو

کردن دعواهای کهنه و ایجاد تفرقه و دشببمنی و کینببه ،میببان
مردم ،حاصل دیگری ندارد.

و مقصبببود مبببا از نوشبببتن داسبببتان ،وآمبببوختن عببببرت و

انببدوختن تجربببه اسب ت نبه افروختببن وآتببش جنبگ و جبدال و

منازعه.

و اما لپایان کار یا سرنوش ت دموقراضه:

یتببوان
در مورد برخورد اولیه دو لپادشاه ،با یببک جملببه م آ

کل ماجرا را بیان کرد و وآن یک جمله ،این اسبب ت کببه :هیببچ
یک از مورخین و محققین ،هیچ اشارآهای به کیفی ت برخورد
لپادشاه مهاجم با دموقراضه و نزدیکانش نکردآهاند .و دلیل وآن

ل روشن اس ت :برای اینکه بببه هیببچ سببند و مببدرک و
هم کام ن ٌم ً
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گببزارش شببفاهی و مکتببوبی در ایببن مببورد دسبب ت نیافتآهانببد.
کیفی ت مببواجهه دو لپادشبباه غببالب و مغلببوب یببا بایببد توسببط

یشببده یببا توسببط لپادشبباه مغلببوب یببا
لپادشبباه فاتببح گببزارش م آ

توسببط مببردم .ارائببه گببزارش ،توسببط لپادشبباه مغلببوب ،یعنببی

دموقراضه که از بنیان منتفی اس ت .برای اینکه هیچ لپادشباهی
حاضر به ارائه گزارش شکس ت خود نیس ت.

ارائه گزارش ،توسط مردم هم به ایببن دلیببل منتفبی اسبب ت

کبببه در زمبببان ورود لشبببگر مهببباجم ببببه کشبببور ،همگبببی در

یبردنبببد و هیبببچ حضبببور و نظبببارتی
خانآههایشبببان ببببه سبببر م آ

نداشتآهاند تا بتوانند خبر از گزارشی داشته باشند.

یماند ارائه گزارش و بیان ما وقع توسط لپادشاه فاتح.
م آ

وآنچه مسلم اس ت؛ از این طریق نیز هیچ خبری درز نکرده

که دس ت مورخین و محققین این قدر خالی و تهی مانده.

نترین گببواه ایببن مببدعا ایببن اسبب ت کببه همیببن
و روشبب آ

مسکوت نگآهداشتن ماوقع ،توسط لپادشبباه فاتببح ،دسببتمایآهای
لهای متنوع آوگاه متضاد ،توسببط مببورخین و
برای ارائه تحلی آ

محققین شده.

عدآهای این سکوت و رازداری لپادشاه فاتح را به حساب

یگری او گذاشتآهاند.
معرف ت و مرام و لوط آ
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عببدآهای احتمببال وقببوع یببک معببامله بیببن دو لپادشبباه را
دادآهانببد .یعنببی تحویببل دادن بببدون دغببدغه کشببور توسببط

دموقراضه به لپادشاه فاتببح ،در قبببال رازداری و حفببظ وآبببروی

دموقراضه توسط لپادشاه فاتح.

عدآهای سکوت و رازداری لپادشاه را کمترین وظیفه او –

در قبال وآنچه به دس ت وآورده – دانسببتآهاند و حببتی بببا عببباراتی
نظیر» :رو را بروم« و» :وآقا را باش« و… تعریببض بببر اقببوال

مورخین دیگر زدآهاند.

یکی از طرفداران این نظریه با صراح ت گفته اس ت:
طرف – مقصود لپادشاه فاتح اس ت – از چند تببا خببانه وآن

یدعببوت ،وارد خببانه دیگببران شببده –
فتببر ،راه افتبباده ،ب آ
طر آ

گتر از خانه خودش – به جای چنگ و دنببدان و خشببم و
بزر آ
خشون ت ،فروتنی و مهربانی و استقبال گرم و نرم دیده ،ملک

دیگران را برای خودش ،بببه نببام زده ،هلببوی لپوسبب ت کنببده را

قورت داده ،سر خود ییلق و قشلق درس ت کرده و… اینکه

حال در این میان ،دس ت میزبان را گاز نگرفته ،خیلی هنببر بببه

فهاسبب ت) .و البتببه دقیقببا!
خرج داده!؟ ایببن دیگببر از وآن حر آ
فها!(
مشخص نکرده که از کدام حر آ

این محقق ،لپا را از ایببن ،فرآاتببر نهبباده و ادعببا کببرده کببه
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بالمثل تاریخی و مشهور:
ضر آ
»نه چک زدیم ،نه چونه ،عرو س اومد تو خونه«

اولین بار ،توسببط همیببن لپادشبباه فاتببح و لپببس از تسببخیر
کشببور دموقراضببه ،اخببتراع یببا ابببداع شببده و از وآن لپببس بببه

فرهنگ و ادبیببات جهببان راه لپیببدا کببرده .و البتببه در آنهببای ت،
هیچ کس نفهمیده کببه مقصببود محقببق از بیببان ایببن مطلببب،
تمجید لپادشاه فاتح بوده یا تکذیب او.

یگویببد :مببا اکنببون در جایگبباهی نیسببتیم کببه
نویسببنده م آ

بتوانیم نسب ت به این نظرات مختلف ،قضاوتی داشببته باشببیم.
ولی وآنچه از مجموع این دیببدگاآهها بببه عنببوان فصببل مشببترک

یتوانیم دریاف ت کنیم این اس ت که :جا به جایی قببدرت ،در
م آ
کمال وآرامش ،انجام شده و خون از دماغ کسی نیامده.

خب! این درسبب ت! ولببی بببر سببر دموقراضببه و اطرافیببان و

نزدیکانش چه وآمده!؟

یای کآه
یهببا غیببر علم آ
حببرف عوامببانه و بببه تعبببیر امروز آ

نهببا افتبباده ایببن بببوده کببه:
همببان روزهببای اول بببر سببر زبا آ

دموقراضه انگار وآب شده و رفته زیرزمین.

ولی این حرفی نیس ت که هیچ وآدم عباقلی بتوانبد بپبذیرد.

دموقراضه برف و یخ نبوده که وآب بشود .این احتمال هم کببه
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لپادشاه فاتح سر او را زیر وآب کرده باشببد ،چنببدان منطقببی بببه
یرسد.
نظر نم آ

یکی به دلیل اخباری که لپیش از این ،از قول مورخین و

محققین ،نقل شد و دلیل دیگر ،سابقه و شخصیتی اس ت کببه
عموم لپادشاهان از خودشان بروز دادآهاند.

ایببن طببور کببه از اخلق و روحیببه و سببابقه لپادشبباهان

نها مسأله اعتبار و وجهه بیرونی هر مبباجرایی
یوآید ،برای وآ آ
برم آ
از اصل مطلب مهآمتر اسب ت .غبرض اینکبه لپادشباه فاتبح اگبر
کشتن دموقراضه را جزو برنامآههای خود قببرار داده بببود ،چببه
لُ
لزومی داش ت که مخفیانه این کار را انجام بدهببد .دموقراضببه
یرسبباند کببه هببم بهببره
را وآشببکارا و در ملء عببام بببه قتببل م آ

یاش را ببرد و هم از بقیه زهر چشم بگیرد .بخصببوص
تبلیغات آ
که به قدر کافی هم از سلطه و اقتدار برخوردار بوده که هیببچ

مانعی نتواند جلودارش بشود.

نها خبببر دیگبری اسب ت کبه اگبر چببه در
مهآمتر از همه ای آ

هیچ سند و مدرک معتبری نیامده ،ولی هم بببه دلیببل تببوآاتر در

یتواد قابل اتکبباء قببرار
نقل و هم به دلیل انطباقش با عقل ،م آ
بگیرد و خط بطلنی بر همه احتمالت مطرح شده بکشد.

وآن خبر که بببه طببرق گونبباگون و توسببط افببراد مختلببف،
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لها بعد ،نقل مجالس بوده ،این اس ت که:
مطرح شده و تا سا آ
»دموقراضه – طبع ًا با توافبق لپادشبباه فاتببح – ببه کشببور

مهاجم نقل مکان کرده و تا لپایببان عمببر در رفبباه و وآسببایش و
یزیسته و حتی توسط لپادشاه مهاجم به طور مسببتقیم
وآرامش م آ

یشده«.
و غیرمستقیم محافظ ت م آ

خبببر لپناهنببدگی دموقراضببه بببه کشببور مهبباجم و زنببدگی و

اقامتش در وآن کشور ،وآنچنان با دقایق و جزئیات بیان شده و
توسط راویان مختلببف ،بببه گببونآهای تکببرار و تأییببد شببده کببه

یگذارد .اگر چه نویسببنده و
جایی برای تردید و شبهه باقی نم آ
به طبور قطبع خواننببده ،چنیببن لپایببانی را بببرای ایببن داسببتان و

یلپسببندد و
چنیببن عبباقبتی را بببرای سونوشبب ت دموقراضببه نم آ
یاش خیلی زور دارد که لپادشاهی بعد از وآن همببه ظلببم و
خدای آ

ستم و تعدی و تجاوز به مردم و دس ت وآخببر بببه ببباد دادن کببل
مملک ت ،به سزای اعمالش نرسد و بدون هیچ تاوان وعقوبتی
راسبب ت راسبب ت بگببردد و تببا وآخببر عمببر در وآسببایش و رفبباه و

وآرامش به سر ببرد.

مسأله ،فقط خنک نشدن دل و حال نیامدن جگر نیس ت.

لهببا و
مسببأله ،بببه هببم ریختببن همببه قواعببد و اصببول و فرمو آ

معادلت ذهنی و تجربی و حتی باورهای قلبی انسان اس ت.
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همه ما شنیده و خواندآهایم و بعض ًا به چشببم دیببدآهایم کببه
یگیببرد و او را بببه خبباک
وآه مظلوم ،عاقب ت ،گریبان ظالم را م آ

یوآورد.
ینشاند و دمار از روزگارش در م آ
سیاه م آ

محقق نشدن این قاعده متقن ،طبع ًا باعث وآزار و اذی ت و

یشود.
به هم ریختن انسان م آ

ولبی در ایبن میبان ،دو مسبأله دیگبر هبم وجبود دارد کبه

یکند و دستش را بببرای ایجبباد
نویسنده را دچار محدودی ت م آ
یبندد.
نبندی رضای ت بخش م آ
یک حسن ختام یا لپایا آ

یکی ،تعهدی اس ت که در ابتدا به خواننده داده ،مبنی بببر

اینکببه لپببایش را از حیطببه حقببایق فرآاتببر نگببذارد و واقعیببات

تاریخی را فدای مناسبات و اقتضائات داستانی نکنببد و دوم؛

نقدی اس ت که خبود نویسببنده بببر ایببن ببباور جمعببی و اعتقبباد

عمومی دارد.

حرف نویسنده ،به طور خلصه این اس ت که :کل حیات

بشری را محدود و منحصر به این دنیای چند روزه نباید دید.

در عموم و اغلب موارد ،دیده شده که انسان ستمگر ،در

یرسد و عقوب ت رفتببار زشببتش
همین دنیا به سزای اعمالش م آ
یچشد ،ولی اگر بببه هببر دلیلببی
را در همین حیات چند روزه م آ

این اتفاق نیفتاد و طرف تا وآخر عمرش کفاره و تبباوان نببداد،
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نباید تصور کرد که داستان به لپایان رسیده و طبرف ،از خطبر
جسته .چرا که لپایان زنببدگی ایببن دنیببا ،مقببارن بببا وآغبباز یببک

زندگی جاودانه و به عبارتی؛ اصل زندگی اسبب ت .و لپبباداش یببا
یشببود
عقوب ت واقعی و بنیادین ،در وآن زندگی اصلی محقببق م آ
و اگر اتفاقی هببم در ایببن جهببان بیفتببد ،صببرف ًا جنبببه نمببونه و

مستوره و اشببانتیون دارد و وآن خنببک شببدن دل و حببال وآمببدن
یاش در وآن
جگر برای مظلومین و ستمدیدگان ،به مفهوم نهببای آ

یلپیوندد.
جهان به وقوع م آ

یگوید :اکنون که خواننده فهیم ،هم بببه لحباظ
نویسنده م آ

روانی ،متقاعد شببده و هببم بببه لحبباظ داسببتانی ،ایببن لپایببان را

لپذیرفته ،مهآمترین سندی را که طی لپژوهش برای نگارش این

داسببتان بببه دسبب ت وآورده ،بببه عنببوان دسببتخوش ،درسبب ت در

یکند تا ضمن بازگشببایی بسببیاری از
جملت لپایانی ،تقدیم م آ
گرآهها و نقاط مبهببم داسببتان ،کمببی از خسببتگی خواننببده هببم

مرتفع شود .با اعتراف به این نکته که :اگر چه سند مذکور به

لحببباظ رازگشبببایی ،از اهمیببب ت ویبببژآهای برخبببوردار اسببب ت و

یتواند بیشترین سهم را در شناخ ت دموقراضه و انگیزآههببای
م آ
او داشته باشد ،ولی نویسببنده اگببر از ابتببدا دقبب ت و هوشببیاری

یتوانسبب ت
یداد ،با کنار هم چیدن وقایع ،م آ
بیشتری به خرج م آ
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منطق ًا بآه همان نببتیجآهای برسببد کببه لپببس از کشببف ایببن سببند
رسیده البته در این مورد هم قضاوت نهایی با خواننده اس ت.

ممکن اس ت خواننده در دفباع از نویسبنده بگویبد نخیبر!

هیچ هم این طور نیس ت .معما چون حببل گشبب ت وآسببان شببود.

یشود گف ت ،که این سند به دس ت وآمببده،
این حرف را الن م آ
ولی لپیش از وآن و صرف ًا براسا س اسناد و مدارک قبل ،رسببیدن

به چنین نتیجآهای وآن هم با قطعی ت ،یقین ًا ممکن نبوده.

و اما رازی که در این سند ،بر مل شببده ،در یببک کلم؛

وجببود ارتببباطی عمیببق و دیرینببه و مسببتمر میببان دموقراضببه و
لپادشاه مهاجم اس ت.

این طور که لپیداس ت ،سند موجود ،تنها نامه برجببا مانببده

از میببان صبآدها نببامآهای اسبب ت کببه میببان دموقراضببه و لپادشبباه

مهاجم رد و بدل شده و نشان دهنده ایببن واقعیبب ت تلببخ اسبب ت
 تها و اقدامات دموقراضه برای نببابود کببردن و
که همه سیاس آ
به تباهی کشیدن کشور ،براسا س نقشآهها و برنامآههای لپادشبباه

مهاجم بوده و دموقراضه مأموری ت داشته کبه طبی سبلطن ت دو
ساله خود ،مملک ت را از درون بپوساند و بپوکانببد ،بببه نحبوی

که زمینه برای حمله و تصاحب لپادشاه مهاجم ،از هببر جهبب ت

مساعد شود.
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یبهببره
اصولب ً به این دلیل که دموقراضه از نعمبب ت سببواد ب آ
یبهرآهتر ،نامه ارسالی
بوده و وزیر فرهنگ و مکاتباتش از او ب آ

از دربار او به دربببار لپادشبباه مهبباجم ،بببا خطببی خبباص و غیببر
معمببول نوشببته شببده و کشببف الفبببای وآن توسببط نویسببنده،

مشق ت زیادی به همراه داشته ولی بببا هببر مصببیبتی کببه بببوده،

خوشبختانه تمام نامه ،رمزگشایی شببده و هیببچ کلمآهای از وآن،

مبهم یا نامفهوم نمانده.

 تانگیز و باورنالپببذیر در نببامآهای اسبب ت کببه
نکتببه شببگف آ

دموقراضه با کمبال صبراح ت ،لپادشباه مهبباجم را بببه هجببوم و
حمله و تصرف کشور خودش کرده.

یکم و کاسبب ت ،از نببامه دموقراضببه
جملت زیر ،عین ًا و ب آ

به این صفحه منتقل شده:

مقام عالی و سرور متعالی!
ما دقیق ًا عین دستورات زیر شما عمل کردیببم و زمینببه را

از هر جه ت برای حمله وحشیانه شما ،مسباعد سباختیم .ولبی
از طببرف شببما هیببچ تحرکباتی اتفبباق نیافتبباده .ایببن لپنجمیببن

یشببود.
نامآهای اس ت که در چند روز اخیر برای شما مرسول م آ
کهای قبلی من در راه خوابشان برده ،و نامآههای من بببه
یا لپی آ
شما نرسیده یا شما بعد از خواندن نامآههای من خوابتان برده.

دموکراسی یا دموقراضه

۲۰۰

و وآنچه بسیار خیلی زیاد اسباب نگرانببی شببده غیببب ت طببولنی
نماینده شما یا وزیر اعظم مشاور ماس ت.

ل ،فقببط یببک هفتببه
ایشان قرار بوده کببه مثببل همیشببه قب م ً

مرخصی را به سر ببرند که جمآعبندی زمان رف ت و برگشتشببان

بشود دو هفتببه .در حببالی کببه الن چهببار هفتببه اسبب ت کببه مببا

همینطببور انگشبب ت بببه دهببان مانببدآهایم و هیببچ حببرف مهمببی

نزدآهایم.

یدانیببد کببه اگببر زمببان
شببما خودتببان بهببتر از خودمببان م آ

زیادی بگذرد و حرف مهمی از ما خارج نشود ،مببردم نسببب ت
یشوند .حببتی اگببر ایببن مسببأله هببم سببرتان را
به ما کم عشق م آ

بخورد ،مسأله مهآمتر حسا س بببودن مببوقعی ت اسبب ت .یعنببی در
ینشببیند و بلکببه
زمانی که تخآمهای کاشته شده دارد به ثمببر م آ

یایسببتد ،بیشببتر از هببر وقبب ت دیگببری بایببد عقببل وآدم
به ثمر م آ
همراهش باشد ،چه برسد به اینکه چهار هفته مرخصی بببرود.
باید این مسأله را گوشزد داشته باشببد بببه شببما کببه چهببار مبباه

بیشتر به زمان انتخابات نمانده و بلکه کمتر هم مانده.

مطمئن باشید – به همین اندازه که من مطمئببن هسببتم –

اگر دیر بجنبید ،وآنقدر که به لپایببان دوره سببلطن ت مببن مببواجه
یشببود و ایببن لقمببه
شببوید ،همببه زحمببات دوسببالآهمان هببدر م آ
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یگیرد.
حاضر و وآماده ،مورد تناولتان قرار نم آ
اگرچه مردم وآنقدر احمق هستند که در دوره بعببد هببم بببه

من رأی بدهند ولی اگر عیار حماقتشان کم شد و به مببن رأی
یتوانید سرزنش کنید .مطمئببن
ندادند ،همه را جز خودتان نم آ
باشید که معامله با برادران من ،به اندازه معامله من شببیرین و

دلچسب نیس ت.

ضمنا به یک نکته دیگر هم خاطر شما را نشان کنبم کبه

در زمببان حملببه شببما ،مببن بببه عنببوان یببک لپادشبباه دلسببوز و

نلپرس ت ،مردم را به دفاع از میهن و مقابله با شببما تشببویق
وط آ
یام را به نحو احسن انجببام داده
خواهم کرد تا وظیفه لپادشاه آ

شبینببی شببما مببردم مقابببل شببما
باشببم .و اگببر بببرخلف لپی آ

ایستادند و تصمیم به دفاع از وطنشببان گرفتنببد ،خودتببان هببر
نها را از سببر راآهتببان
چقدر که لزم دیدید از مردم بکشید و وآ آ

بردارید .من شخصا حاضر نیستم به یک لپشببه یببا مگببس وآزار
برسانم .و وآخرین و مهآمترین مطلبب اینکبه خیبان ت در امبان ت
نکنیببد .همببه امببوال لپیببش فرسببتادآهام را بببه محببض ورود بببه

 تداری ،چیز
کشورتان به من لپس بدهید و به بهانه هزینه امان آ
زیادی از وآن برندارید .و در ضمن ،محل اقام ت من در کشور

یتوانیببد وسببیع و جببادار در نظببر بگیریببد.
خودتان را هم تببا م آ
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یگیرد.
برای اینکه دل من ،در جای تنگ و ترش م آ
در مقابببل مملکبب ت بببه ایببن بزرگبی ،یببک قصبر بببزرگ و

جادار ،توقع زیادی نیس ت و بلکه خیلی هم کم اس ت.
خاتمه:

یتواند لپایان بخش ایببن
همین چند سطر نامه دموقراضه م آ

مقطع از تاریخ باشد و هر توضیحی بعد از این نامه ،اضببافه و

یرسد.
غیرضروری به نظر م آ

فصل چهاردهم
لپس از لپایان ماجرا
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یگوید:
نویسنده م پ
درس ت شببش مبباه بعببد از سببپردن کتبباب »دموکراسببی یببا

دموقراضه« به ناشر ،حین تحقیببق و تنّتبببع ،لپیرامببون مقببولآهای
ل اتفبباقی و تصببادفی ،ل بببه لی اوراق خبباک
دیگببر ،کببام م ً
خورده و مندر س تاریببخ ،ناگهببان بببا سببندی مببواجه شببدم کببه

باعث لپرش قلّوه الکتریسیته ۱از رأ س حقیر ۲گردید و انگشبب ت
حیرتم را – صرف ًا برای گزیدن – به دنببدان الصبباق کببرد] .در

حالی که با همین انگش ت ،لپیش از وآن ،هزاران کار ،صببورت
۱
۲

همان برق خودمان

کنّله سابق
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یگرف ت که یکی از وآن هزاران ،اشارت بببود بببه ایببن و وآن .و
م آ
از قضا ،همین امببر شببده بببود وجببه تسببمیه و بببانی نامگببذاری

وآن [.سبندی کبه اگبر چنبد صبباح زوآدتبر ببه دسب ت ایبن بنبده
یرسببید ،قطعبب ًا در سبباختار و محتببوای داسببتان،
نویسببنده م آ

یگذاشب ت و ببدون اغبراق ،سرنوشب ت
تبأثیری تعییبن کننبده م آ
یساخ ت.
تألیف و تکوین کتاب را دگرگون م آ
 -چند صباح زوآدتر یعنی چقدر؟

 -هر چقدر! از زمان تبادر فکر و طرح اولیببه بگیریببد تببا

مقاطع مختلف تحقیق و لپژوهش تببا مراحببل متنببوع تببألیف و
فچینی و تصحیح و نمونآهخوانی و
نگارش و حتی زمان حرو آ

یتر از وآن ،یببک روز لپیببش از تحویببل
صببفحآهوآرایی و… حببت آ
نسخه نهایی به ناشر.

اگببر ایببن سببند ،در هببر کببدام از وآن مقبباطع ،مکشببوف

یشد ،من که راوی این داستانم ،یقین ًا هرگونه هزینه مادی و
م آ

یخریدم و سبباختار
معنوی و زمانی را با رغب ت تمام به جان م آ

یبخشیدم.
و اسکل ت اثر را تحویلی بنیادین م آ

خب! توضببیح و توصببیف بیشببتر در ایببن ببباب ،لپیببش از

ارائه سند مذکور ،ممکن اس ت که خدای ناخواسته ،این شبهه

یا تلقی را لپدید بیاورد که نویسنده قصد بازار گرمی و تشدید
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حبس کنجکباوی خواننبده را دارد .بخصبوص کبه خواننبده،
داسببتان را تمببام شببده انگاشببته و فصببل لپایببانی را لپشبب ت سببر
گذاشته و چه بسا حوصلآهاش در وآستانه سر رفتن قرار گرفته و

تا همین جا را هم با مرکب تحمل و بردباری وآمده.

و… تازه گیرم که خواننده هم همچنببان از مرکبب مببدارا

لپایین نیامد و صبورانه به خواندن این چنببد سببطر ببباقی مانببده
یخببر هبم
تن در دهبد ،سبر و کلبه زدن ببا منتقبدین از خبدا ب آ

یطلبببد کببه نویسببنده
خودش دل و دماغ و حال و حوصلآهای م آ

فاقد وآن اس ت.

مقصودم وآن دسته منتقدین اسب ت کبه میبانآهای ببا درک و

سببواد و انصبباف و وجببدان و مسببائلی از ایببن قبیببل ندارنببد و
یشمارند.
روی زیاد را جایگزین همه این قضایا م آ

برخورد این منتقدین مادرزاد ،با ایببن صببفحات اخیببر بببه

شبینببی اسبب ت .ابتببدا دچببار بهبب ت و منگببی و
روشببنی قابببل لپی آ

گزده خببود را از
یشوند ،بعد شابلون دس ت دوم و زن آ
گنگی م آ
یوآورنبببد و روی ایبببن
خبببورجین کوچبببک محفوظبببات در م آ
یشوند و هرچببه بببا
یدهند و مشغول ارزیابی م آ
صفحات قرار م آ

یرونببد ،دلیببل تعارضببات
خببود و شببابلون و مطلببب کلنجببار م آ

یرسببند
وآشکار با معیارهای رسمی و متعارفشان ،به جببواب نم آ
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یفهمند ،بببه مخببالف ت و عببداوت و
و چون بناس ت با هرچه نم آ
قزدگی هرچببه تمبباآمتر از اینکببه بببه تعبببیر
ستیز برخیزند ،با ذو آ

کخوری ملس یافتآهانببد ،مشببغول تبباخ ت و تبباز
خودشان ،کت آ

ل کبن معبامله
یگردنبد .و… .از وآن لپبس ،ببه هیبچ قیمببتی و آ
م آ

یشوند ،خواه مضاف الیه وآن خواننده باشد ،خواه نویسنده.
نم آ

و اما سند… ولی ،قبل از ارائه سند ،تکلیف یببک سببوأل

ل بببه جببا و منطقببی خواننببده را بایببد روشببن کببرد .و وآ آ
ن
کببام م ً

نکه اگر سند خیلی مهم ،بعد از موعد ،یعنی شش مبباه بعببد
ای آ

از تحویل کتاب به ناشببر توسببط نویسببنده کشببف شببده ،لپببس
چگونه سر از انتهای کتاب دروآورده!؟

یکنم کببه لپاسببخ را
اگرچه کار دشواری اس ت ولی سعی م آ

موجز و خلصه تقببدیم خواننببده فهیببم و نکتآهسببنج کنببم و در

عین حال ،هیچ نکتآهای را هم از قلم نیاندازم.

اولیببن اتفباقی کببه لپبس از کشببف سببند ،ببرای ایببن بنببده

نگارنده افتاد ،درک حس و حببال ارشببمید س بعببد از کشببف
قانون وزن مخصوص در حمام بببود .و حبق دادن بببه او ببرای
بیببرون جهیببدن ناگهببانی از حمببام و ابببراز شببادی و هیجببان

کودکانه و دور از شأن.

بببا خببودم فکببر کببردم کببه قضببیه مهآمتببر از وآن اسبب ت کببه
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یاش به بروبچآهها سپرده شود و همچنبان در ببرج عباج
لپیگیر آ
بنشینم و منتظر وصول خبر و گزارش و نتیجه بمانم.

یگرفبب ت ،نببزول
وآنچه به عنوان اولین اقدام باید صورت م آ

اجلل از برج عاج بببود و تمببا س بببا ناشببر و کسببب اطلع از

اینکه کتاب ،مراحل چاپ و صحافی را لپش ت سر گذاشته یببا
هنوز اعمال تغییرات جزئی یا کلی ،ممکن و مجاز اس ت؟!

لپایین وآمدن از برج عاج و تما س با ناشر ،علی رغببم همببه

مشکلتش از جمله نبببودن بببرق و خرابببی وآسانسببور و معضببل

 تیابی به ناشر نیز با همه موانببع و
ارتباطات ،محقق شد و دس آ

یاش جامه عمل لپوشید.
شبین آ
مشکلت غیر قابل لپی آ

لترین بخبش مباجرا متقاعبد
و تازه معلوم شببد کبه مشبک آ

ساختن ناشر اس ت به افزودن چند صببفحه بببه وآخببر کتبباب کببه

یبدیل.
عبارت باشد اآز همان سند مکشوفه و ب آ

یهای ناشببر
یها و مانآعتراش ب آ
وآنچه تمامی نداش ت بهانآهجوی آ

بود و وآنچه در شرف اتمام بود ،صبر و حوصببله و تحمببل ایببن
حقیر.

به قول سعدی:
»هر بیدقی که براندی به دفع وآن کوشیدمی و هببر شبباهی

کببه بخوانببدی ،بببه فرزیببن بپوشببیدمی تببا نقببد کیسببه همبب ت

دموکراسی یا دموقراضه

۲۱۰

 تالمر
درباخ ت و تیر جعبه حج ت همه بیانداخ ت… تا عبباقب آ
دلیلش نماند و«..

در عوض ،بافتن یاوه و بهم بردوختن دوغ و دروازه را از

حد گذراند و جسارت را بببه اوج رسبباند ،وآنچنببان کببه مببن بببا

همه صبوری و کظم غیظم ،ناگزیر به خروج از کببوره شببدم و
فضای بیرونی وآن را به اندرونی ترجیح دادم.

وآن یاوآهای که مسبب استخراج نگارنده از کبوره گردیبد،

چه بود؟

اینکه »سند اخیر به لحاظ ادبببی بببا بقیببه فصببول کتبباب،

همگونی ندارد «.من اآز همان بیرون کوره با خشببم و غضبببی

نگسیخته ،فریاد زدم:
عنا آ

)ببخشید! برخی از دوستان با ایمبباء و اشبباره و حرکبات

شبه لپانتومیم در مورد جایگبباه ناشببر و نقببش وآن در سرنوشبب ت

یدهند که… خیلی مهم نیس ت .بله ،عببرض
کتاب ،تذکراتی م آ

یکردم(:
م آ

مببن بببا هببالآهای لطیببف و کمرنببگ از تکببدر در کلم بببه

ناشر فهیم و گرانقدر عرض کردم – البته با صدایی که از حد

لتر بود که وآن هببم هیببچ دلیلببی نداشبب ت ،جببز
معمول ،کمی با آ

حصول اطمینان از اینکه عرایضم به گببوش مبارکشببان برسببد،
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با وجود فاصله مکانی فی ما بین –:
وآقببای حسببابی و محببترم! ۱مببن کببه نبایببد لپاسببخگوی

تهای خانوادگی و تربیببتی و اخلقببی و ادبببی دو لپادشبباه
تفاو آ
متعلبببق ببببه قبببرون ماضبببیه باشبببم! مگبببر مبببن ایبببن وآدآمهبببا و

فهایشببان را از خببودم دروآوردآهام کببه الببتزامی نسببب ت بببه
حر آ
نها داشته باشم!؟ نعوذبالله
یکدستی و هماهنگی و همگونی وآ آ

خود خدا هم که همه مخلوقات را از خببودش دروآورده ۲یعنببی

یوآنکه از قبببل ،وجببود داشببته باشببند ،موجودشببان کببرده و از
ب آ
نهبببا دمیبببده ،همببه خلیببق را عیببن هببم
روح خببودش در وآ آ

یطببرف مقطعببی از
نیافریببده .مببن کببه فقببط راوی امیببن و ب آ

یتوانم بببه خببودم اجببازه دخببل و تصببرف و
تاریخم ،چگونه م آ
نسازی در ادبیات لپادشاهان مختلف را بدهم!؟
همگو آ

خوشببببختانه درک عمیبببق و شخصبببی ت فرهنگبببی ناشبببر

محترم سبب شد که این استدلل محکم در قالب زبان نسبببت ًا
۱

البته هیچ بعید نیس ت که به جای کلمببه وآقببا از کلمببه مشببابه وآن یعنببی
مرد استفاده کرده باشم ،که به لحاظ جنسببی تآ ،همببان معنببا را اقبباده

یکند و از تصریح کلمه محترم هم چون معنی وآن در کلمببه حسببابی
م آ
۲

 تتر اس ت ،لپرهیز کرده باشم.
مس آ

تفسیر غیر ادبی وآیه :و نفخ ت فیه من روحی.
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لین ۱را بپذیریبد و ببا چباپ سبند مکشبوفه در انتهبای کتباب
موافق ت کند.

هم اشببارات لپیشببین و هببم مطببالعه چنببد سببطر اول سببند،

یکنببد کببه متببن سببند
ینیبباز م آ
نویسنده را از ارائه این توضیح ب آ
)که کاملم ً اتفاقی و تصادفی و بعد از موعد به دس ت نویسنده
رسببببیده(؛ سببببخنرانی لپادشبببباه مهبببباجم در روزهببببای اول

بکشی به کشور جدید اس ت در جمع محرمبانآهای کببه بببا
اسبا آ
یتوان نام :هیأت حاکمه یا شورای مشبباوران
تعابیر امروزی م آ

بر وآن گذاش ت.

و اما لپیببش از ارئببه سببند ،مببایلم بببرای چنببدمین بببار ایببن

اطمینان را به خواننده ارجمند بدهم که در این فصل هم مثل
فصول لپیشین هر اصلی ممکن اس ت فدای اصل حفظ امببان ت
شده باشد ولی یقین ًا حفظ امان ت فببدای هیببچ قاعببده دیگببری
نشده و تح ت الشعاع هیچ مصببلحتی )حببتی حفببظ و رعبای ت

ننویسی( قرار نگرفته .به عبببارت دیگببر
اصول و قواعد داستا آ
وآنچه تقدیم خواننده شده تمامی موجودی تاریخ یببا تمبامی وآن
۱

اگببر کسببانی بببه جببای عبببارت »زبببان نسبببت ًا لیببن« از تعببابیری مثببل
 توآمیز استفاده کنند قطع ًا نیتی جز تفرقآهانگیزی و
فریادگونه و خشون آ

فلپراکنی ندارند.
اختل آ
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چیزی اس ت که از تاریخ به دس ت وآمده.
یماند این اس ت که سند
و… ،تنها نکته گفتنی که باقی م آ

لپیببش رو یعنببی سببخنرانی لپادشبباه مهبباجم وآنقببدر روشببن و
گویاسبب ت کببه خواننببده را از هببر تفسببیر و توضببیحی مسببتغنی
یسبازد .لپبس جبای تعجببب یبا شبکوه و گلیبه نیسبب ت اگببر
م آ

سخنرانی لپادشاه مهاجم لپایان بخش کتبباب بشببود و نویسببنده

برای ارائه توضیحات بیشتر احسا س وظیفه یا تکلیف نکند.
ما آمدپهایم که بمانیم.

نیامدآهایم که به منببافع دم دسببتی و مببوق ت بسببنده کنیببم و

دلمان خوش باشد کببه از ایببن تنببور نوبببتی ،چهببار قببرص نببان

برای امروز و فردا و چهار صببباح دیگرمببان دربیبباوریم و بعببد

هم اصل و فرعش را به دیگران بسپاریم.

به این جمله کلیدی و بنیادی دقبب ت کنیببد» :مببا وآمببدآهایم

که بمانیم «.و ماندن مقتضببیات خببودش را دارد و ملزومببات

یطلبد.
خودش را م آ

خوشبختانه همببه شببما عزیببزان و سببروران مببن نسببب ت بببه

مقوله ،اشراف و احاطه کامل دارید .وگرنه در همیببن نقطببه و
لپس از همین اصل کلیدی ممکن بود بپرسید :اگر ما به قصد
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یگیببری و
ماندن وآمببدآهایم لپببس چبرا حببرف از انتخابببات و رأ آ
یزنیم؟! وآمدیم و مردم
مشارک ت مردم در اداره امور مملک ت م آ

یگیری به هر دلیل به ما رأی ندادند ،وآنببوق ت
در مقاطع وآتی رأ آ
یخببواهم – سببرمان را بببا چببه
چه خبباکی بببر سببرمان – عببذر م آ

موادی بپوشانیم و چببه جببوابی بببه سببر و همسببر و بچآههایمببان
بکشببی و خانآهبآهدوشببی و تحمببل
بدهیم اگر بپرسببند کببه اسبا آ

رنج سفر و وآوارگی و غرب ت ،بببرای دو سببال؟ یببا فببوقش دو –

سه تا دو سال؟!

 تهای میببان
تها و تضادها و بعض ًا شباه آ
شما قطع ًا تفاو آ

یدهید .کیس ت که تضبباد و
دو نسخه را به روشنی تشخیص م آ
تنافر میان ایببن دو نسببخه یببا دسببتورالعمل را چببه در هبدف و
 تگیری و چه در شیوآهها و برنامآهها متوجه نشود!؟
جه آ

نسخآهای که ما برای دموکافیه یا به تعبیر مردم دموقراضه

لپیچیببببدیم و مسببببیری کببببه لپیببببش رویببببش گشببببودیم و

لهایی کببه بببه او دادیببم اغلببب در جهب ت سببقوط و
دستورالعم آ
اضمحلل بود.

با ضببرباهنگی دقیببق و حسبباب شببده .وآنچنببان کببه اتفبباق

مورد نظر نه یک روز زودتر از موعد بیفتد – که مببا هنببوز بببه

وآمادگی کامل نرسیدآهایم – و نببه یببک روز دیرتببر – کببه موانببع
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جدیدی لپیش رویمان سبز شود.
لپببس طبعب ًا بنببا نیسبب ت کببه مببا مملکبب ت را طبببق اصببول و

قواعد دموقراضه اداره کنیببم .ایببن برهببان و اسببتدلل ،فلسببفه

تها و تضادهای میان مبانی حکومتی ما و دموقراضببه را
تفاو آ
 تهای میببان ایببن دو دسببتورالعمل
یکنببد .ولببی شببباه آ
روشن م آ

یشود؟
چگونه توجیه م آ

ما با هزار زور و زحم ت به دموقراضببه تفهیببم کردیببم کببه

قدر و منزل ت مردم در حببد گوسببفند اسبب ت و حببتی کمببتر؛ در

یشود.
حد اسمارتیزی ۱که توسط گوسفند تولید م آ

یاعتنببایی نسببب ت بببه
برای اینکه او بببا ایببن دیببدگاه و بببا ب آ

مردم ،اعتماد و حمای ت مردم را از دس ت بدهببد و زمببان ورود
یا حمله یا حضور ما تنها بماند.

خب! مگر در مرامنببامه و اساسببنامه محرمببانه مببا تعریفببی

غیر از این وجود دارد؟

و یا اساس ًا بدون داشتن چنین تعریفی از مردم ،حکببوم ت

یشود؟
بر وآنان مقدور و ممکن م آ
۱

یدهد که هیچ چیز در دنیببا
وجود این کلمه در اسناد تاریخی نشان م آ
یشببود در گذشببتآههای بسببیار دور
تازه نیس ت و وآنچه تازه و نو تلقی م آ

وجود داشته اس ت.
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از سوی دیگر در مرامنامه خببود مببا ،بخببش عمببدآهای بببه
شیوآههای محب ت و احترام نسب ت به مردم اختصاص یافته؟!
یشود؟
تکلیف تضاد و تعارضاتی از این قبیل چه م آ

بله ،فلسفه برگزاری این محفل محرمانه و محبدود همیببن

اس ت که لپاسخ سؤالت و تعارضبباتی از ایببن دسبب ت را بببا هببم
کتببک شبما بیبش از مبن بببه همبه ایبن
مرور کنیم .اگرچبه ت آ

موراد احاطه و وقوف دارید.

 تها و برنامآههببا و
خوشبختانه اطلع شببما از همببه سیاس ب آ

 ت شما دوستان در همه اقداآمها مرا از بیان توضببیحات
مشارک آ
یکنببد و اشببارآهای کوتبباه در هببر مببورد،
ینیبباز م آ
 تگیببر ،ب آ
وق آ

یسازد.
حضور ذهنتان را فراهم م آ

ابتدا باید به اصل توازن و ضرباهنگ اشبباره کنببم کببه در

 سترین دغدغه بببه
دوره طراحی و عملیات ،عمدآهترین و حسا آ
یوآمببد و معیببار اصببلی و نهببایی بببرای صببدور همببه
شببمار م آ

یشد.
لها محسوب م آ
دستورالعم آ

فتر ،زمان صدور و اجرای هببر حکببم بببود بببه
مسأله ظری آ

نحوی که اتفاقات مورد نظر زمانی محقق شود که طراحببی و
شبینی شده.
لپی آ

رفتار تحقیروآمیز دموقراضببه نسببب ت بببه اطرافیببان بببه دلیببل
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یکببرد قاعببدت ًا بایببد ببباعث
یاش ایجاد م آ
شتابی که در سرنگون آ
یافتاد؟!
یشد .ولی چرا این اتفاق نم آ
خرسندی ما م آ

ل نگران
چرا این رفتار دموقراضه ما را نه خرسند که کام م ً

نبندی عملیببات
یکرد؟ به این دلیل که کنترل سرع ت و زما آ
م آ

یساخ ت.
را از دس ت ما خارج م آ

اگببر در ایببن فاصببله ،یعنببی وآن اتّیببامی کببه مببا هنببوز وآمبباده

انتقال قدرت و در دس ت گرفتن حکوم ت نبودیم یببا هنببوز بببه
مببرز ایببن کشببور نرسببیده بببودیم ،اتفاقبب ًا یکببی از بببرادران

یگرفبب ت و
دموقراضه تصمیم به تصاحب قدرت و حکوم ت م آ
یشد ،یقین ًا اطرافیان تحقیببر شببده دموقراضببه ،راه
وارد عمل م آ

یکردند.
را برای سرنگونی او و تسلط برادر دیگر هموار م آ

یرفبب ت و همببه نقش بآههایمان
یعنی همه زحمات ما هببدر م آ

یشد.
نقش بر وآب م آ

در مورد رفتار تحقیروآمیببز بببه وقتببش توضببیحاتی خببواهم

داد .الن محبور بحبث مبا تببیین قواعبد مشببترک و متنباقض
اس ت.

 تهای
مسببأله ایببن اسبب ت کببه نببه همببه برنامآههببا و سیاس ب آ

دموقراضه الزام ًا غلط بوده اسبب ت و نببه تمببامی توصببیآههای مببا

یکپارچه در جه ت سرنگونی.
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ما ناگزیر بودیم که با بعضی از دسببتورات ،دموقراضببه را
به سببم ت لپرتگبباه سببوق دهیببم و بببا توصببیآههای دیگببر دوام و

بقای حکومتش را تا رسیدن موعد مقرر تضمین کنیم.

خلصبببه اینکبببه دسبببتورات مبببا و ببببه تببببع ،برنامآههبببای

دموقراضه ،یکپارچه درس ت یا تمام ًا غلط نبوده ،بلکه ترکیبی
از هر دو بوده .با عنای ت به شاخصه زمان.
مردم:

شأن و جایگاه مردم ،دقیقب ًا و مشخصبا ً همببان اسبب ت کببه

یکمببترین اغببراق و مبببالغه ،یعنببی
لپیببش از ایببن گفتببه شببد ،ب آ
گوسفند و فروآوردآههای غیرمأکول وآن.

اما ابلهبانآهترین کبار علنبی کبردن ایبن نگباه و صبدا زدن

مردم به همین نام و قرارداد وآینه لپیش روی وآنان اس ت.

یماند که علیرغم داشتن این تعریببف و
حکومتی لپایدار م آ

ل متضاد با
باور نسب ت به مردم ،وجهه و تبلیغ و تظاهرش کام م ً

یاش باشد .اگر غیر از ایببن باشببد ،سرنوشببتی جببز
این باور قلب آ
لپایان کار دموقراضه در انتظارش نیس ت.

تصور و تلقی و باور مردم باید این باشد که تمام دغببدغه

نهببا و جلببب رضببای ت
نها ،محب ت کببردن بببه وآ آ
ما ،احترام به وآ آ
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نهاس ت.
وآ آ
مردم باید لپرسببیدن و حبتی مؤاخببذه کبردن را حبق مسببلم

خود بدانند و ما بایبد لپاسبخ گفتبن و توضبیح دادن را وظیفبه
قطعی خود بشماریم .و البته قبل از انجام هببر کببار توضببیح و

توجیه مناسب را تدارک ببینیم.

برای شما همکاران عزیببز ،گفتببن نببدارد کببه ایببن شببیوه،

یعنی تدارک توضیح و تببوجیه قبببل از انجببام هببر کببار کببام م ً
ل

فرسوده و نخ نماس ت .سیاستگزاری و برنامآهریزی مببا بایببد بببه
نهای خود را در برنامآههای
گونآهای باشد که مردم تحقق وآرما آ

ما ببینند.

به عبارت دیگر :بببروآورده سبباختن خواسببتآهها و نیازهببای

مردم ،در مقام حرف و شعار ،کاری اس ت لپسندیده و شایسببته

اما به عنوان یک برنامه یا سیاسبب ت ،ابلهببانآهترین کببار ممکببن
اس ت.

هنببببر مببببا بایببببد نیببببازوآفرینی باشببببد و وآرزوسببببازی و

حهببا و
خواسببتآهلپردازی بببه گببونآهای کببه مببردم در یکایببک طر آ
نهببای خودشببان را
برنامآههای ما تجلببی وآرزوهببا و تحقببق وآرما آ

مشاهده کنند.

در این صورت مسأله لپرسش و لپاسخ و توضببیح از بنیببان
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منتفی اس ت .اگر شما به کسی کببه تشببنه اسبب ت یببا تشببنه شببده
یکنببد دلیببل
اس ت وآب برسانید تنها چیزی که از شما طلببب نم آ

یشود سؤال.
اس ت و تنها نکتآهای که به ذهنش متبادر نم آ

این فقط یک مثال یا نمونه اس ت ببرای اینکبه ببه جنبس

تها دق ت کنیببم و خودمببان در گببودالی کببه
 تها و تفاو آ
شباه آ
برای دیگران کندآهایم نیفتیم.
انتخابات:
همه ما در نگاه اول ممکن اسبب ت دموقراضببه را ابلآهتریببن

جگببانه و سلسببله »دمببو« ارزیببابی
فببرد از بببرادران بیسبب ت و لپن آ
یشویم کببه بلهبب ت در
قتر متوجه م آ
کنیم ولی با یک نگاه دقی آ
تمام این خاندان از لپدر تببا لپسببران امببری مببوروثی و مشببترک

بوده.

قترین انسان شبعبدآه ببازی اسبب ت کببه فریببب سببحر و
احم آ

یدهد کببه
یخورد و شواهد و قرائن نشان م آ
جادی خودش را م آ
تمامی اعضای خانببدان سببلطنتی دمببو از ایببن مقببدار حمبباق ت

برخوردار بودآهاند .شاید بسیاری از شما ،وآن زمان را به خبباطر
نیاورید .من هم در وآن زمبان نوجبوان ببودم و اگببر لپبدر بارهببا

یکبببرد مبببن هبببم ببببه یببباد
خببباطرات وآن دوران را تعریبببف نم آ

دموکراسی یا دموقراضه

۲۲۱

یوآوردم .حدود لپنجبباه سببال لپیببش وقببتی ممببول مسببأله حببق
نم آ
یگیببری و انتخابببات را در کشبور خبودش
انتخاب مردم و رأ آ

-یعنی همیبن کشببور فعلبی خودمبان – مطببرح کبرد ،سبران و

لپادشاهان همه کشورها ابتدا دچار شببگفتی و ناببباوری شببدند

یرود و بناسبب ت
ولی وقتی فهمیدند که وآراء مببردم راه دوری نم آ
که بین فرزندان لپادشاه توزیع شود ،همگان هببوش و کیاسبب ت
ممول را تحسین کردند و به قببدرت و تبوان مبدیریتش وآفریبن

گفتند.

ل بببه قواعببد
یکردنببد کببه ممببول کببام م ً
چرا؟ چون گمان م آ

بازی مسلط اس ت و با اتکاء به مهارتش بببازی را وآغبباز کببرده

اس ت.

دلیل تحسین و سببتایش ممبول ایبن ببود کببه تببا وآن زمببان

 تترین حاکمان با بیش از
خبرآهترین سیاستمداران و چیره دس آ
سه ،چهار مهببره وارد بببازی نشببده بودنببد .ولببی ممببول داشبب ت
بازی به این سختی و سنگینی را با بیس ت و چهار – لپنج مهره

یهای چنیببن بببازی
یکببرد .و کیسبب ت کببه دشببوار آ
یریببزی م آ
لپ آ

سهمگینی را با این تعداد مهره در نیابد!؟

اما لپببس از گذشبب ت دو – سببه دوره از لپادشبباهی فرزنببدان

ممول تقریب ًا همه عقل متوجه شدند که اساس ًا حماق ت ممببول
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باعث طراحی و راه اندازی این بببازی شببده ،نببه هوشببمندی و
نترین شبباهد و گببواه بببر صببدق ایببن مببدعا
کیاس ت او و روشب آ

 تتر؛ جدی شدن بازی توسببط
جدی گرفتن یا به عبارت درس آ
شاهزادآهها بود.

وقتی فرزندان لپادشبباه بببه طببور واقعببی شببروع بببه تخریببب

یکدیگر کردند و بر سر تصبباحب قبدرت ببا هببم بببه جنببگ و
منازعه لپرداختند معلوم شد که لپادشبباه لپببدر نببه تنهببا از دانببش

یبهببره ببوده.
اداره مملک ت که از عقببل سبباده و ابتببدائی هببم ب آ

یدلیل چوب حراج به مایملببک خببود
وگرنه کدام وآدم عاقلی ب آ

یکنببد و
یمقدمه در ملک طلق خود سهیم م آ
یزند و مردم را ب آ
م آ
گببوهر گرنبهببایی بببه نببام قببدرت و حکببوم ت را ملعبببه دسبب ت

یسازد؟
فرزندان ابلآهتر از خود م آ

یرود که همان زمان عدآهای با یک تحلیل بسببیار
یادم نم آ

کودکانه سعی کردند که وآن تصببمیم و اقببدام ممببول را تببوجیه

کنند.

لکببرد فرزنببدانش در
وآن تحلیببل ایببن بببود کببه :ممببول عم آ

یکببرده و کببام م ً
ل
شبینببی م آ
ل لپی آ
دورآههببای دو سبباله را کببام م ً
عبباقلنه و عامببدانه بسببتر را بببرای ظلببم و سببتم و اجحبباف

فرزندانش وآماده ساخته تا مردم در مقایسه حکببوم ت فرزنببدان
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با لپدر قدر لپدر را بشناسند و از او به نیکی یبباد کننببد .نبباگفته
لگران از شببخص لپادشبباه
لپیداس ت که میزان بله ت این تحلی آ

فقید هم بیشتر بوده .به این دلیل روشن که:

ل :لپادشاه با فرزندانش لپدرکشتگی نداشته که بخواهد
او ب ً

شنامی بخرد.
نها برای خود خو آ
به قیم ت ضایع کردن وآ آ

ثانیی ًا :وقببتی دژ مسببتحکم سببلطن ت بببا کلببوخ وآراء مببردم

بلپذیر شد طبیعت ًا شالکه لپادشاهی در معرض نابودی قببرار
وآسی آ
یگیرد و کببدام لپادشبباه فبباتحی ببرای سلسببله منقبرض شببده،
م آ

یکند!؟
مراسم تجلیل و تکریم برگزار م آ

یشببود لپببذیرف ت کببه کسببی بببرای کسببب حیببثی ت
لپببس نم آ

یاش را ببه
موهوم ،تمام مایملک خود از جمله حیببثی ت حقیق آ
مخاطره بیندازد.

ثالث ًا :از قدیم رسم بوده که اگر فرزنببد مرتکببب خطببائی

یشببده ،مببردم ابتببدا والببدین او را مببورد لعببن و نفریببن قببرار
م آ

یدادند .لپس برای حفظ وآبروی خود هم که شده هیچ لپدری
م آ
یاندازد.
حیثی ت فرزندش را به مخاطره نم آ

یجه ت با توضیح واضحات گرفتم.
بگذریم ،وقتتان را ب آ

خلصببه اینکببه :دخببال ت دادان مببردم در امببر حکببوم ت،

یتواند حرف از انتخابببات و
شوخی بردار نیس ت و کسی که م آ

دموکراسی یا دموقراضه

۲۲۴

ل در دس ت داشته باشببد و بببرد
وآراء مردم بزند که بازی را کام م ً
یترین نببتیجه انتخابببات
قطعی در این بازی را کمترین و بدیه آ

بشمارد.

عوام و خواص:

تقسببیآمبندی مببردم بببه دو بخببش عببوام و خببواص کببام م ً
ل

درسبب ت اسبب ت و در وآن نسببب ت کتّمببی هببم کببه بببه دموقراضببه

یگفتیم – یعنی نود و نه به یک – تقریب ًا درس ت اس ت.
م آ

یکنببد کیفیبب ت
وآنچه راه ما و دموقراضببه را از هببم جببدا م آ

برخورد بببا مسببأله اسبب ت و ایببن تفبباوت اگرچببه فبباحش ،ولببی
طبیعی اس ت ،مببا کببه مسببئول حفببظ تبباج و تخبب ت دموقراضببه

نبودیم بلکه بببه عکببس در لپببی سببرنگونی و جببایگزینی بببودیم
لپس طبیعی بود که خواص را در ذهنش تحقیر کنیبم تبا همبه

تلش خود را صرف جلب رضای ت عوام کند.

نتیجه عمببل بببه ایبن توصببیه یببا اعمببال ایببن شببیوه همیبن

اتفاقی اس ت که رخ داده .وآدم باید خیلی دموقراضه باشببد کببه
نقش خواص در راه بردن عوام را نفهمد .راه بردن یببک نفببر

نتر اس ت یا هزاران هزار نفر؟
وآسا آ

یکنیببد و
وقتی شما یک انسان خاص و مؤثر را جببذب م آ
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یبرید ،زحم ت جذب کردن و راه بردن هزاران هزار نفببر
راه م آ
یگذاریببد و
یدارید و بببه عهببده او م آ
دیگر را از دوش خود برم آ

به عکس اگر از او غافل شوید و دلببش را بببه دسبب ت نیاوریببد
تاوان این نارضایتی را باید هزار برابر بپردازید.

نتر اسبب ت یببا
از منظر دیگر :لپببر کببردن یببک جیببب ،وآسببا آ

هزاران هزار جیب؟ خواص اگر چه به لحاظ اندیشببه و تفکببر
با عوام متفاوتند ولی در نیازهای طبیعی و غریزی مشترکند.

شما کافیس ت جیب محدود و معدود خواص را لپر کنید.

نها خود تهی بودن جیببب عببوام را برایشببان تببوجیه خواهنببد
وآ آ
کرد.
ویرانی یا آبادانی
بآه همان شدت یا میزانببی کببه مببا دموقراضببه را بببه سببم ت

یدادیببم ،بایببد خودمببان در جهبب ت
تخریببب و ویرانببی شببوق م آ
ساخ ت و ساز و وآبادانی تلش کنیم .مردم بایببد لپیوسببته مببا را

در حال ساختن ببینند .تا طببالب دوام و بقایمببان باشببند .اگببر
یوآینببد ،یببک بنببای تببازه ببیننببد،
مردم هر روز که از خانه در م آ

یشببود کببه
نگاه و توجآهشان از صآدها مسئله دیگر ،منحببرف م آ
یتواند خالی شدن منابع زیر لپایشان باشد.
نها م آ
یکی از وآ آ
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علم و جهل
تحقیر کردن علم و عالم ،ابلهانآهترین کار ممکن اس ت و

یتوانببد بببه وآن تببن در دهببد .همببه
فقط کسی مثل دموقراضببه م آ
شما حتم ًا حضور ذهن دارید که در اجرای ایببن اصببل ،یعنببی

تحقیر علم و عببالم ،هبم مبا بیشببترین تاکیببد را داشببتیم و هبم

دموقراضه ،بیشترین اهتمام و لپایبندی را.

عمل به این توصیه ،در هر زمان و در هببر مکببان و بببرای

نبر به سببم ت سببقوط و هلکبب ت
یتواند راه میا آ
هر حکومتی ،م آ

را هموار کند .نتّی ت یا دلیل ما در مورد ترغیب هر چببه بیشببتر

دموقراضببه بببه ایببن دسببتورالعمل ،گشببودن و همببوار سبباختن

نبر بببود .امببا دلیببل و اهتمببام بیببش از حببد
همیببن راه میببآا آ

دموقراضه برای عمل به این توصیه ،به واقع برای خود ما هببم
چندان روشن نیس ت .لپیش بینی ما این بببود کببه دموقراضببه از

لها ،این یکی را نپذیرد یببا لاقببل کمببی
میان همه دستورالعم آ

مقاوم ت کند .چرا کببه بببا نهببی و طببرد دانببش و اهببل دانببش،
لپیببش و بیببش از هببر کببس ،خببودش دچببار وآسببیب و زیببان

یشود.
م آ

با لپذیرش و اهتمببام او بببه اجببرای ایببن دسببتورالعمل ،مببا
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اگرچببه متعجببب ولببی در عیببن حببال ،مطمئببن شببدیم کببه بببه
یرسیم که رسیدیم.
اهداف از لپیش تعیین شده م آ

وآنچه از این لپس ،ما باید انجام بدهیم ،به خدم ت گرفتن

علم و عالم اس ت و همچنین هنر و هنرمند.

یتواننببد در
نها ابزار و ادواتی هسببتند کببه بببه راحببتی م آ
ای آ

اختیار ما قرار بگیرند و بیشترین و مؤثآرترین نقببش و کبباربرد

را داشته باشند .چرا باید به سلحی علیه ما تبدیل شوند؟!

علم ،عالم ،هنر و هنرمند مثل هر کببالی دیگببری ،قابببل

شانببد .هنببر مببا و شببما بایببد خریببد بببه موقببع و ببه
خرید و فرو آ
لها باشد.
قیم ت این کا آ

یگببذارم ،اغببراق و
اینکببه بببر ایببن معببامله ،عنببوان هنببر م آ

مبالغه نیس ت.

وآیا کاآرشناسی طل و جواهر ،تمییببز دادن اصببل از بببدل و

تعیین قیم ت برای هبر قطعبه طل و جبواهر ،هنبر نیسب ت؟ وآیبا
اعطای لقب و عنوان هنرمند به چنیببن کسببی اغببراق و مبببالغه
اس ت؟ کاآرشناسی علم و عالم و هنببر و هنرمنببد ،بببه مراتببب از

فتر و هنرمندانآهتر اس ت .کاآرشناسببی و
این کار دشواآرتر ،ظری آ
تعیین مبلغ ،جای خود ،تشخیص زمان مناسببب بببرای خریببد،

از ظراف ت و حساسیتی خاص برخوردار اس ت.
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اگر شما برای خرید یک هنرمند ،زوآدتر یا دیآرتر از زمان
یرسید.
مناسب خودش اقدام کنید ،قطع ًا به نتیجه مطلوب نم آ

به فرض اگر شببما زوآدتببر از زمبان موعبد ،یعنببی زمبان خباص
یک هنرمند به سراغش بروید ،بببا قیمببتی گببزاف و ادعاهببایی

یشوید .در صورتی که همین هنرمند
عجیب و غریب مواجه م آ

وقببتی بببه لپختگببی رسببید ،قببدرت و قیمبب ت واقعببی خببود را
یفهمببد و هنگببام معببامله ،رفتبباری عبباقلنآهتر از خببود بببروز
م آ

یدهد.
م آ

حال اگر این هنرمند ،به لپختگی و شببکوفایی و ثمردهببی

رسببید و شببما از او غافببل ماندیببد ،یعنببی سببراغش نرفتیببد و

فخوانی
جتابی و مخببال آ
یکند به ک آ
تحویلش نگرفتید ،شروع م آ
و تحریببک دیگببران علیببه حکببوم ت .در ایببن مقطببع هببم ببباز
 تترین کار ،گشودن باب معامله و اقببدام بببرای
بهترین و درس آ
یشببوید کببه چنببد برابببر قیمبب ت
خرید اس ت .ولی شببما ناچببار م آ
یوآنکه وآرامش و اطمینان مورد نیازتان را به
سابق را بپردازید ب آ

دس ت وآورید.

در این ببباب ،دقببایق و ظرائببف فراوانببی وجببود دارد کببه

یطلبد.
شرح و بسطشان جلسآهای مستقل م آ
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دروغ گفتن هنر نیست.
هنر این اس ت که شما بخشی از حرف راس ت را ببه مبردم

انتقال دهید با القاء این حس که همه حببرف راسبب ت را بیببان
کردآهاید .این کببار البتببه بسببیار دشببوار و بببه همیببن دلیببل هنببر

اس ت.

دروغ گفتن به این دلیل هنر نیس ت که حقیقبب ت ،دیببر یببا

یرود و
یشود و وآبروی انسببان دروغگببو بببر ببباد م آ
زود وآشکار م آ

یگببردد .و هیببچ سبرمایآهای بببه
اعتمباد مبردم بببه کلببی سبلب م آ

اندازه اعتماد و اطمینان مردم ارزشمند نیس ت .این سببرمایه را
به هر قیمتی که شده باید به دس ت وآورد و به هیچ قیمتی نباید

یشود کرد و بدون وآن
از دس ت داد .با این سرمایه ،همه کار م آ
یشود کرد.
هیچ کار نم آ

این درس ت اس ت کببه گفتببن حقببایق بببه مببردم ،بببا حفببظ

قدرت و حکوم ت ،مغایرت دارد .ولی برای لپوشاندن حقایق،

یتوانیببد حقببایق نبباگفتنی
الزامی به دروغ گفتن نیس ت .شما م آ
فهای راس ت بپوشانید .و به راستی و
را در زیر انبوهی از حر آ

درستی شهرت لپیدا کنید.

فهای راس ت فراوانی وجود دارد که گفتببن و
همیشه حر آ

شببنیدنش هیببچ ضببرری نببدارد و هیببچ منفعببتی را بببه مخبباطره
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یاندازد.
نم آ
یضرر
فهای راس ت ب آ
وآنقدر چشم و گوش مردم را از حر آ

یخاصی ت لپر کنید که مجال فکببر کبردن در مبورد حقببایق
و ب آ
خطرناک را لپیدا نکنند.

نترین حقببایق را هببم تببا از
در این صببورت ،مببردم ،روشب آ

یکنند.
زبان شما نشنوند ،باور نم آ
بخوارنید تا خوردن را بتوانید.
بلبببه! توصبببیه مبببا ببببه دموقراضبببه ،درسببب ت خلف ایبببن

دستورالعمل بود .توصیه دائمی ما به او و اطرافیانش این بببود
کببه در دوران دوسبباله خببدم ت ،تمببام ه بتّم خببود را مصببروف
خوردن و بردن نکنند ببه نحبوی کببه حببتی یببک قطبره هببم از

دستشان نچکد و نصیب دیگران نشود.

برخلف تحلیل برخی از دوستان ،انگیببزه مببا بببرای ایببن

اقدام یا توصیه مدام فقط رسیدن به منافع مببالی وآنببی و کوتبباه

مدت نبود .اگرچه نیل به این منافع مببالی کلن را هببم انکببار
یکنیم .از وآنجا که تمام خوردآهها و بردآههببای دموقراضببه و
نم آ
یرسبید و نبزد مبا بببه امبان ت سبپرده
گروهبش ،بببه دسبب ت مببا م آ
نتر بودیم ،با
یشد ،طبع ًا ما طالب امان ت بیشتر و سپرده افزو آ
م آ
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این فرض که در صورت لببزوم ،بخشببی از وآن را بببه صبباحبش
یتوانس ت همببه انگیببزه و
برگردانیم .ولی صرف این منفع ت نم آ
هدف ما قرار بگیرد .هدف اصلی ما تسریع در امبر سببرنگونی

دموقراضه بود.

یشببد فهمیببد کببه
بببا یببک عقببل سبباده و ابتببدایی هببم م آ

تنهبباخوری ،جببز سببرع ت بخشببیدن بببه شکسبب ت و سببرنگونی،

نتیجه دیگری ندارد.

یبهببره
اگر دموقراضه اآز همان عقل ساده و ابتببدائی هببم ب آ

یداد و بببه
نبببود ،طبعب ًا بببه توصببیه مببا در ایببن زمینببه تببن در نم آ
یبخشید.
یاش ،سرع ت و شتاب نم آ
سقوط و سرنگون آ
حکومت داری با دین مداری سازگار نیست.

گره زدن اعتقادات مردم به حاکم و حکببوم ت ،شببیوآهای

بسیار کهنه و منسوخ و منقرض شببده اسبب ت .اگببر ایببن اقببدام،
یداش ت یا باری از دوش حکوم ت بر
نفعی به حال حکوم ت م آ

یکردیم.
یداش ت ،قطع ًا ما به دموقراضه توصیه نم آ
م آ

توجه داشته باشید که در این مورد ما بایببد دقیق ب ًا خلف

شیوه دموقراضه عمل کنیم.

اگببر مببا اصببل ببباور و اعتقبباد مببردم بببه هببر چیببزی را بببه
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رسمی ت بشناسیم و تقوی ت کنیم ،باید منتظر روزی باشیم کببه
این سلح برنده به سم ت خود ما برگبردد و علیببه خببود مببا بببه

کار گرفته شود.

شگیری از این حادثه خطرنبباک چببه بایببد
خب! برای لپی آ

کرد؟

راآهحل مطمئن و بنیادین این اس ت که ریشه هر چببه ببباور

فتریببن و هنرمنببدانآهترین شببکل – در
و اعتقبباد را – بببه ظری آ
وجود مردم بخشکانیم.

باور و اعتقاد مردم به عوالم غیرمادی ،به هر شببکل و بببا

هببر ابعبباد و انببدازه و در هببر قببالبی بببرای حکببوم ت زیببان وآور

اس ت .دقبب ت کنیببد! اگببر شببما امببروز خودتببان را نماینببده تببام
الختیار خدا جا بزنید و اعتقادات مردم را وسببیله تحکیببم و

تثبی ت حکوم ت خود کنید ،فردا یکببی روی دسبب ت شببما بلنببد

یکنببد .چبون خبود شبما بببه
یشود و خودش را خدا معرفی م آ
م آ

این سلح رسمی ت بخشیدآهاید ،محال اس ت کببه بتوانیببد وآن را
یخطر کنید.
خنثی و ب آ

نتببر و
یاعتقبباد بببه مراتببب مطمئ آ
لپس حکوم ت بر مببردم ب آ

لپایداآرتر اس ت از حکوم ت ببر مردمبی کبه در حبد لپرسبتش ببه

شما ایمان دارند.
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قطع ًا ذهنتان بر اسببا س وآن اصبل ثبباب ت و متقبن ببه دنببال
یگردد ،اصلی که گرفتن هر چیزی از مببردم را در
جایگزین م آ

یشببمرد کببه لپیببش از وآن جببایگزین مناسبببی در
صورتی جایز م آ
اختیارشان قرار گرفته باشد.

یتر
یکنم و بحببث اساس ب آ
در این مورد به اشارآهای بسنده م آ

یدهم.
را به جلسآهای مستقل ارجاع م آ

بهترین جایگزین بببرای اعتقبباد بببه خببدا ،خببود مردآمانببد.

ل نیازی نیس ت که شما برای حذف خدا تلش کنید .کببه
اص م ً
ختر شبدن اعتقاداتشبان
به نتیجآهای جز مقبباوم ت مبردم و راسب آ

یرسید .کافی اس ت که شما مردم را به گونآهای مبببالغآهوآمیز،
نم آ
مورد سببتایش و تمجیببد قببرار دهیببد و شببأن و جایگاآهشببان را

بسببیار بآرتبر از وآنچبه کبه هسببتند ترسببیم کنیبد .مبردم تببدریج ًا

ینیازی خواهند کرد و از اینکببه شببما
نسب ت به خدا احسا س ب آ
صببندلی خببدا را بببه وآنببان اختصبباص دادآهایببد ،سپاسببگزارتان

خواهند شد.

گرسنه نگه داشییتن مییردم ،ابلهییانپهترین شیییوه اداره

حکومت است.

در این صورت ،شببما همببواره مردمببی عصبببانی و وآتشببین
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مزاج را مقابل خود خواهید داش ت که همچون هیزم خشک،
با کمترین جرقآهای مشتعل خواهند شببد و در سببوزاندن ریشببه

حکوم ت ،کمترین تردید و تأملی نخواهند کرد.

یشیود .و
هیچ انسانی بییا تحقییر ،حقییر نخواهیید نم پ

تحقیر دیگران ،حاصببلی جببز کاشببتن تخببم کینببه در دل وآنببان
ندارد.

رفتببار تحقیروآمیببز بببا دوسببتان و نزدیکببان و همکبباران،

کمترین ثمرآهاش در زمانی اس ت که انسان بیشترین نیاز را بببه

دیگران دارد.

مقصودم از بیبان توضبیحات ،جلببب تبوجه شببما ببه ایبن

نکته اس ت که رفتار تحقیروآمیز دموقراضه نسب ت بببه همکبباران
و زیردسبببببتان ببببببه هیبببببچ وجبببببه محصبببببول توصبببببیآهها و

لهای ما نبوده و صرف ًا ریشه در عقدآههای روانی و
دستورالعم آ
 تهای فردی دموقراضه داشته اس ت.
خصل آ

شبباید دلیببل لپدیببد وآمببدن ایببن شبببهه در ذهببن برخببی از

دوستان ،نقشی اس ت که نتایج رفتار تحقیروآمیببز دموقراضببه ببا
همکارانش در تحقق اهداف ما ایفا کرده .بببه عبببارت دیگببر

کتریببن یبباران دموقراضببه
اگر هنگام ورود ما به کشببور ،نزدی آ
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هم حاضر به لپشتیبانی از او نشدند ،دلیلش هماهنگی ما با وآن
افببراد نبببوده ،بلکببه تلفببی رفتارهببای تحقیروآمیببز دموقراضببه،

نسب ت به وآنان بوده اس ت.
دشمن

مبحببث دشببمن و نقببش تعییببن کننببدآهای کببه سبباختن و

لپرداختن وآن برای مببردم دارد ،از جملببه رمببوزی اسبب ت کببه مببا

برای اقتدار و استمرار حکببوم ت بببه دموقراضببه وآموخببتیم و او

هم به اندازه ظرفی ت و درک و فهم خود از وآن اسببتفاده کببرد.
یدانید قابلتّی ت این مفهبوم ،بسبیار بیشببتر از
ولی همچنان که م آ

وآن مقداری اس ت که ما به دموقراضه یبباد دادیببم .وآنچببه مببا بببه
دموقراضببه وآموخببتیم ،عمببدت ًا وجببه انفعببالی و تببداعی مفهببوم

یهببا و
جه سبباختن کببم کار آ
دشببمن بببود .مببواردی مثببل مببو تّ
یها یا سوق دادن مردم به دامببن حمببایتی حکببوم ت.
خرابکار آ
ولی ظرفی ت این مفهوم در بخش فعال و تهاجمی بسیار بیشتر

از وجببه انفعببالی و تببدافعی اسبب ت .یببک نمببونآهاش حضببور
حبباکمی ت مببا در همیببن مملکبب ت اسبب ت .اگببر مببردم مملکبب ت
کار و خطرناک و غنّدار در این
خودمان ،وجود یک دشمن م نّ

یکردند و از توطئآههای قریب الوقوعش
سوی عالم را باور نم آ
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یای چنیببن لپرهزینببه و
یترسیدند ،محببال بببود کببه لشکرکشب آ
نم آ
جه بشببمارند ،چببه رسببد بببه اینکببه عزیببزان و
لپرمخبباطره را مببو تّ

فرزندان و همسرانشان را هم با طیب خباطر و رضبای ت کامبل
روانه دیار غرب ت کنند.

قتببر
 تهای عمی آ
لپس دشمن ،هنوز رموز لپیچیدآهتر و ظریف آ

نهببا
عتری دارد کببه در جلسببآهای مسببتقل بببه وآ آ
و وجببوه متنببو آ

خواهیم لپرداخ ت.

یرسید که قبل از برگزاری جلسات رسمی
خب! به نظر م آ

برای اداره این خانه جدید ،بیببان ایببن مقببدمات لزم باشببد و
یرسد که همین مقدار برای ایببن جلسببه ،کببافی
حال به نظر م آ

هم باشد .امیدوارم که همه شما را جلسه بعد دس ت لپر ببببینم.
رُلپر از طرح و برنامه دقیق و جامع برای اداره این کشببور .فکببر
کنید که هر کدامتان یک دمو هستید و باید به مدت دو سال

کشور را اداره کنید .البته نه دموی قراضه که دموی درس ت و

اساسی.

جلسببه بعببد بببه تبببیین و تببدوین اصببول و قواعببد کلببی و

یلپردازیببم و جلسببه دلّوم بببه طراحببی
اساسی برای اداره کشور م آ
فهای فاحش .که هببر کببدام
تها و اختل آ
چند برنامه با تفاو آ

نهببا محسببوب
از شما باید مبتکر و متببولی و مببدافع یکببی از وآ آ
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شوید.
ما هر چه زوآدتر باید نوید برگزاری یک انتخابببات سببالم

و جنّدی را به مردم بدهیم .مردم باید فرد منتخب خودشببان را
در رأ س حکوم ت ببینند.
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