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  شغاله برادر سزب سگ
  یزدگردي ۱۳۷۸ ماهِ  ريت روز، هبشتي اردپاريس،  ﴾  ےبابك خندان  ﴿

 خود ۀرسدسـت وُ  ندري بگ یماه آلود گل آب از ات اند گردآمده آجنلس لس وُ  لندن وُ  سيپار  در بسازبفروش دخرت وُ  فروش فرش پرس
 یکي نيا. دالر نرخ یايرو در یگريد ساخامتن، وُ  نيزم تميق  فکر به یکي. رسانند تقدر  به را است یموسو نيحسري م هامان که
 وُ  نقاىش شگاهي منا خواِب  در مه یگريد آن. ديرسـ  خنواهد که هاىئ دالىل چه او به د،يايب  یموسو اگر که ديگو  یم خود به

   .دهد مردم خورد به زور به را خود یگيما ىب بتواند ات است مليف  ۀجشـنوار

 چکداميه  ،یموسو هواداران
 از رانيا رهاىئ دنبال به

 یاسالم حکومت چنگال
 بر مرگ «ميگوئ یم. ستندي ن 

 یندار حق «ندي گو  یم ،»یاسالم یمجهور
 بر مرگ «ميگوئ یم. »!بگوىئ را نيا

 پرمچ. »!شو خفه «ندي گو  یم ،»تيروحان 
 یم انميسو  به ،ميده یم تاكن ديوخورشـ ري ش

 رسکوبگر کتاتوري د صديسـ . ندبزن  کتکامن ات اتزند
 وُ  »کتاتوري د بر مرگ «زنند یم دايفر مهصدا
 »آقا حاج ابد زنده «ندي گو  یم دل در گامن ىب
 حکومىت یداريپا مه آن دارند آرزو کي وُ 

 وُ  کوچک یگروه آن، در که ىتيرع  وُ  ارابب
 وُ  افرسده وىل سـتهي شا یانبوه بر ه،يما ىب

 داشـته سـمت پر حکومىت خورده شکست
  .ابشـند

 کدام هر پراّدعا، اّما هيما ىب ارابابن نيا
 دارند بيج  در اروپاىئ اي اكانداىئ یا گذرانمه

 که نگرند یم ىئ مسـتعمره مهچون رانيا به وُ 
 خرج فرنگ در وُ  ديچاپ  دياب را مردمانشان

 اندىك مك دست غرب اسـتعامرگران. کرد خود
 گرفتند یم که کشورهاىئ یبرا یدلسوز
. کردند یم مردمانشان یبرا اكرهاىئ وُ  داشتند

 را رانيا که عرب لشگر ابزماندگان نيا

 یم خود یبرا را زيچ مهه اند، شده صاحب
 خود جز کىس به نندي بب  ندارند چشم وُ  خواهند
  .رسد یسود

 ىنيزم  د؟يکن  اكر آن در ات اند ساخته ىئ اكرخانه
 د؟يبپرداز  کشت به آن در ات اند کرده آابد را

 د؟يشو  آن اكرمند که اند هناده ادين ب  سازماىن
 آهنم ،یکي جز اند بسـته شام به را راهها ۀمه

 به وُ  دارند دست در را زيچ مهه خود. ادياعت 
 را شيخو . کنند یم پرت اسـتخواىن تّکه شام

 از که هرگاه. تيرع  را شام وُ  دانند یم ارابب
 اوابش” برچسب شام به د،يکن  یم دفاع خود
 آسوده ديتوان  یمن شب. زنند ی م“ارازل و

 خواهد چه که ديفردائ  نگران چراکه ديرسبگذار 
 د،يده  کودکتان به ات داشت ديخواه  ريش: شد
 زور د،يخبر  دارو ات داشت ديخواه  پول

  د؟يرو آن وُ  نيا گداىئ به ات داشت ديخواه 

 آسامن هفت در که نژاده انيران يا ،ديبدان  اما
 وُ  ديزدگردي نوادگان شام د،يندار  سـتاره کي

. عرب لشگر ابزماندگان دارند زيچ مهه که آهنا
 رانيا کشور. شده غصب شام وُ  غاصبند آانن
 فتاي آن در که هرآچنه وُ  است شام آن از
 شام مال که آچنه چرا. شام داراىئ شود یم

 شاني اهجبر  به د؟يکن  گداىئ غاصبان از را است

 آن در خود وُ  ديکشـ  ونري ب را آانن وُ  ديز يبر 
 د،يري بگ را ااثثشان و فرش د؛ين ي بنشـ 
 که مه یزيچ آن. ديري بگ را نشاني ماشـ 

 خواب غاصبان ات ديزن  آتش ديري بگ دينتوانست 
 ىك ات ؟یبندگ ىك ات. ابشـند نداشـته شيآسا و

  خفرفروش؟ يۀما ىب مشـىت ینوکر ىك ات ؟یغالم

. ساخت دوابره نتوان که ستي ن  ساخامتىن
 .کرد سزب دوابره نتوان که ستي ن  یکشزتار
 تهنا آن. ابفت دوابره نتوان که ستي ن  ىئ پارچه
. است ابزنگرفتىن که است شام جواىن وُ  یزندگ
 چپاولگران خرمن بر زدن آتش به یبرا ابىك

 و نيباتر ي ز  خاکسرتشان، بر. ديابشـ  نداشـته
 شام. کرد ديخواه  برپا را شهرها نيآابدتر 

 نو ینقش و ديبشاكف  سقف نژاده، انيران يا
  .ديدرانداز 

 مشت سـتد،ي ا یم تفنگ یروبرو که یدخرت
 اما است؛ دالور زند، یم دايفر و کند یم بلند
 از یرورس که است زىن او از دالورتر بىس

 یرو شيپ  در نيلعةاقر  مهچون و رسبردارد
 که یپرس. اندازد داىن ذابهل به پاسدار و آخوند
 دلري ش کشد یم آتش به را یجيبسـ  ساخامتن
 است یمرد او، از دلرتري ش بىس اما است؛
. گردد رانيو  سـمت اكخ ات زند آتش را مسجد که

 از
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 را یبردگ هناد ،یبردگ ريزجن کردن پاره یبرا
 وُ  رفتيپذ را سـمتگر ۀشي اند توان یمن. ميني برچ 
 مهباور او اب. ديجنگ  او اب شود یم کرد گامن
 وُ  کرد رفتار او چون. گشت وزري پ او بر وُ  بود

  .شد رسافراز

 خط ن،ايسودجو دست به نشدن قرابىن یبرا
 آن. ديکشـ  دياب یاسالم حکومت بر بطالن
 دوام شام یبردگ به تهنا “اکرب هللا” ديگو  یم که
 وُ  ديساز  رها دام نيا از را خود. خبشد یم

 فراموش وُ  ديابشـ  خود پادشاه. ديابشـ  آزاده
 نکرده یاكر هرگز شام یبرا اسالم که ديمکن 
 بند به یبرا است یابزار تهنا وُ  است
 رساغ به د،يخواه  یم شعار. دنتانيکشـ 

 د،يخواه  یم ديشه  د،يرو شاهنامه وُ  فردوىس
 مناد د،يآور داي به را رايماز وُ  نيخّرمد اببک
 را کوروش وُ  زرتشت د،يخواه  یم راسـىت

  .دين ي برگز 

 در یرنگ به را خود روز هر دروغگو، دمشنِ 
 رسوا راه تهنا. زند یم نو ینگري ن وُ  آرد یم

 نيا. است بودن راىنيا رصدصدد کردنش،
 شام زيچ مهه بر که عرب لشگر ابزماندگان
 روشـىنِ  از خفّاش مهچون اند، گذاشـته دست

 کپارچهي  یرنگ دياب جنبش نيا. زاننديگر  رانيا
 دروغ لّک  نيکوچکرت  آن بر ات دري بگ راىنيا

  .ابشد آشاكر

 لكفت چون شام به است ها سده که آهناىئ به
 یم شام کودک و شام از نگرند، یم نوکر و

 که هامهناىئ سازند، تر فربه را خود ات دزدند
 هامهناىئ یآر دارند، غيدر  شام بر را هوا حىت
 ارمغان به تاني برا را یاسالم حکومت که

 پشت آانن به ابشـند، سواراتن ات آوردند
 از را شام آهنا مگر. ديندان  یخود از و ديکن 

 دردمه که ديدار  داي به ىك دانند؟ یم یخود
 دهيرسـ  داداتن به کجا در ابشـند؟ بوده شام

 شاني برا را خود که خواهند یم امروز بودند؟
 اّما ترسد، یمن مردن از راىنيا. ديده  کشنت به
 یبرا که دارد ارزش یهنگام مردن نيا

 ابز کردن سفت یبرا نه ابشد، یخود یوزري پ
  .یبردگ بند شرتي ب  مه

 هيما ىب ناراباب نيا عرب، لشگر ابزماندگان نيا
 مادر از کشـبهي  که هاىئ هيدا هامن پراّدعا، اما
 شام به اندازه ىب ىئ نهي ک  شدند، دلسوزتر مه
 خود به اگر که دانند یم. دارند نژاده انيران يا

 گداىئ به که ندي آهنا د،يکن  پاره ريزجن وُ  ديآئ 
 ديخواه  آانن رسور که ديشامئ  وُ  رفت خواهند

 آانن بر وُ  ديمده  فرا گوش آهنا به پس،. بود
 بر سزب نوار که آانن چه. ديابشـ  مداشـته رمح
 مجکران چاه در که یگروه چه وُ  دارند خود

 دنيمک  اب که اند ىنايزالو یمهگ اند، نشسـته
 شاني برا نهي ک  جز. کنند یم یزندگ شام خون

 مرگشان جز وُ  ديابشـ  مداشـته احساىس
  .آرزوىئ

 دادگريب  پس د،يا برخاسـته داديب  یانبود یبرا
 زدن توانست ديخنواه  را دادگريب  اّما. ديبزن  را
 در هنا،يا. دينرو آانن باانني پشـت  جنگ به اگر
 یدروغها اب ات اند نشسـته نيمك در ىئ گوشه هر

 نمياهر  دام در را شام نرمشان، و چرب
 مداشـته ابور را آهنا متساح اشک. بکشانند

 گوش کىس به درونتان، یندا به جز و ديابشـ 
   .ديمده 


