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  پياده رو
در حال معمول از خانه بيرون مردم انگار . ميدان ونک مملو از نيروهای نظامی و لباس شخصی بود

نزدیک هم . اما کفش های کتانی و پچ پچ های شان چيز دیگری می گوید.  و راه خود را می روندزدند
 یکی می ؛ به هم که می رسند. تا همراه هم می شوند٣ تا ٢ .دکه می رسند به یکدیگر لبخند می زنن

روحيه ها عالی است و کسی از .  باال چه خبر است؟ و آن یکی اخبار پایين را به او می دهد:پرسد
حضور بزرگترها و . بيل ها تمام مردم را به وجد می آوردبوق ممتد اتوم. شکست حرف نمی زند

خانمی گوشه . اندبسياری خانوادگی آمده . از هم درس می گيرند. تجوانترها در کنار هم چشمگير اس
 ٢. لباس شخصی ها به مردم چپ چپ نگاه می کنند. شکالت تعارف می کند!!! به رهگذرانخيابان 

دختری در حال . تنها نرويد رمانده شان نهيب می زندفنفرشان می خواهند برای کاری به سمتی بروند 
مردم از تحریم . "ه ما با يه ال پيرن ميايم بيرونخوب" :ها با صدای بلند می گویدرد شدن از مقابل آن

صداو سيما و کاالهایی که در آن تبليغ می شود صحبت می کنند و یا راه پيمایی در بازار برای فلج کردن 
ين ن چاین جمعيت خودانگيخته. می خواهند اهرم های قدرت اقتصادی کودتاچيان را نابود کنند. اقتصاد

سرچهار راه ها به .  ارائه می دهندیکدیگر راهکار هم به ، رسانه ایءتصميماتی می گيرند و در این خال
  ...بيل ها بگویيد، صف اتوبوس، صف نان واتوم

با که  بحث ها و طرح هایی را ؛وشجرا جدی نگيرند اما مردم خود پيمایی دیروزهاشاید عده ای ر
برق پيروزی را در چهره مردم می توانی ببينی .  که بی نظير بودندمشارکت و هم فکری هم مطرح کرد

   .شان اینقدر خواب کودتاچيان را برآشفته استیگر افتخار می کنند که پياده رویبه یکد
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