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 افتخارپلو !

نوشتة معروف قیام
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  سه سال پیش بزرگان ولیت آبگینه تصمیم گرفتند تا ولیت هــای ســبزینه و رنگینــه را کــه از چنــدین
 دهه روابط خصمانه داشتند، آشتی دهند. آنان از هر ولیت ده، ده نماینده را به خاطر پیشبرد مذاکره
 به خاک شان دعوت کردند. مذاکرات هر روز ساعت هشت صبح آغاز می گردیــد و حــوالی چــار بعــد از
 ظهر خاتمه می یافت. این گفت و گو ها سه سال جریان داشت، درست در آخرین روز سال سوم هــر

دو طرف اعلم کردند که سر انجام به توافق رسیدند. 
 والی ولیت سبزینه که از اول تـا آخـر در جریــان مـذاکره بـود و مــواد فیصله نامه را بـه نفـع مــردم خــود
 می دانست، دستور داد که هیات اعزامی شان بیدرنگ برگردد زیرا می ترسید که مبادا طرف مقابل از

امتیازهای که داده است پشیمان شود.
 آن روز، نشرات معمولی رادیو و تلویزیون های ولیت سبزینه متوقف شد و اطلعیــه هــا، اعلمیــه هــا،
 اشعار و آهنگهای حماسی پخش گردید. والی با مباهــات پیــش روی کمــره نشســت و ایــن روز را روز

ملی و رخصتی عمومی اعلم کرد. او که در حضور  هیات اجراییه از مقرش صحبت می کرد، افزود:
 مردم شـریف، غیـور و آزاده ! ایـن روز انقلبـی و افتخـار آفریـن را بـه شـما عزیزانـم تبریـک و تهنیـتـــ 

 می گویم! باور کنید از هست زمین تا کنون این خطه، چنین روز با شکوه را به حافظه نــدارد و نخواهــد
 داشت؛ عزیزانم! من شخصن از سه سال به ایــن ســو در جریــان مــذاکره بــوده ام و نماینــده گان شــما
 حـرف حـرف و کلمـه کلمـه ایـن فیصله نـامه را بـا مـن مشــوره کرده انـد؛ اطمینـان داشـته  باشـید کـه

نماینده گان شما هیچگاهی منافع ملت غیور خود را از نظر دور نخواهند داشت.
 والی حدود بیست و پنج دقیقه بـا شـادمانی و دهـن پـر خنـده سـخنرانی کـرد، گـاهی  کـه هیجـانی
 می شد اشـک شـادی از کنـج چشـمانش جـاری می گردیـد؛ شـهردار و مـدیر معـارف کـه دو طـرف او

نشسته بودند، موازی و مساوی با او اشکریزانی می کردند و مانند وسایل نداف می لرزیدند. 
 م دســتور داد تـا لبـاس نـو و پـاک بـه تــن کننـد و بـه اســتقبال هیـاتوالی در ختم سخنرانی بـه مــرد

 لباس نو و پاک به تن کردند و بـا دسـته گلهـای تـازهم که توانایی مالی داشتند  آنعده از مردبشتابند؛
 در حالی که دهل و سرنا آنـان را بـه رقــص و پـا کــوبی فــرا می خوانــد، بـه اســتقبال هیـات بـه سـوی

  شتافتند. و اما اکثریت نادار مردم با لباس کهنه و یک عده هم بدون پاپوش شتابزده بهدروازه ی شهر
پیشواز نماینده های شان که قهرمانی کرده و به افتخارات شان افزوده بودند، رفتند.

 هیات مصالحه که سر و گردن شان از امیل های گل دیده نمی شــد، بـه محلــی کـه بـرای سـخنرانی
 شان به صورت فوق العاده آراسته گردیده بود، رسیدند و از سوی والی و هیات اجراییه مورد اســتقبال
 گرم و داغ قرار گرفتند. رییس  هیات مصالحه با عجله پش میز خطابه رفت تا مردم بی خـبر و کـم خـبر
 را در جریـان مـواد فیصله نامه بگـذارد؛ آهنگهـای حماسـی کـه از بلنـدگوهای محـل پخـش می گردیـد،

خاموش شد. رییس هیات گفت:
 مبارک مبارک مبارک!ـــ

 صـدای رییـس از خوشـی بغض آلـود گردیـد و خـاموش شـد. قومنــدان امنیـه آهســته نزدیـک آمـد و بـا
 دستمال بینی اش، اشک های او را پاک کرد. آنانی که اشک ریختن رییس را دیدنــد، در یــک مســابقة
 حماسی، دو چند اشک ریختند و با نکتایی و دستمال و پشت آستین و دامن پیراهن، خود را خشــک

کردند. رییس سخنش را از سر گرفت:
  میدانم قلب های نازنین شما برای شنیدن و فهمیدن مواد فیصله نامه می تپــد، مــن بــدون مقــدمهـــ

مواد را برای تان می خوانم این فیصله نامه دو فصل و دوازده ماده دارد.



فصل اول:
 ما به توافق رسیدیم که توافق کرده ایم.یکم:

سر و صدا و کف زدن های ممتد بلند شد.
 ما زیر اوراق فیصله نامه امضا، مهر و تاپه کرده ایم.دوم:

بار دیگر احساسات حضار با کف زدن ها و زنده باد گفتن ها بلند شد.
 فیصله نامه در کاغذهای استندرد شکری رنگ تحریر گردیده  است.سوم:

چند تن از شدت احساسات نیک رفتند که ریس را ببوسند اما سربازان مانع شدند. 
 این فیصله نامه با خط نستعلیق نوشته شده است. چارم:

 فریاد خوشی باز هم بلند شد آنانی که رو به روی هیات رهبری ایستاده بودند از احساسات زیاد  بــه
    رمین افتادند و خاک را بوسیدند.    

  ما بعد از توافق با هیات ولیت رنگینه دست دادیم و از تة دل خندیــدیم و عکــس یادگــاری نیــمپنجم:
تنه یی گرفتیم.

 شعار دسته  جمعی در بین هیاهو بلند شد. دسـت آورد شـما  هیـات محـترم را فرامــوش نمی کنیـم!
نمی کنیم!! نمی کنیم!!...بد کنیم که کنیم!! بد کنیم که کنیم!!

 فیصله نامه سر از شش عصر امروز مدار اعتبار است.ششم:
 غریو خوشی مردم بلند شد و تعدادی از پوقانه هــای هــوایی رهــا گردیــد. رئیــس جرعــة آب نوشــید و

گفت:
  این مواد به نفع ملت مـا بـوده در ذاتـش بزرگـترین امتیـازی اسـت کـه از طـرف مقابـلـــ فصل دوم:

گرفته ایم.
  ما چراگاه های مرزی را در اختیار آنان می گذاریم  و آنان مکلف اند رستم خان ما را که هشــتهفتم:

 قرن قبل می زیسته به حیث بهترین مارگیر منطقه و دنیا به رسـمیت بشناسـند و یـک برنـامه مفصـل
تلویزیونی در این مورد داشته باشند. 

 مردم یکدیگر را سخت به آغوش کشیدند، انگار پس از هشتصد سال با هــم می بیننــد. پــولیس بیــدار
 فوری زنان را محاصره کرد تا مردان وطنپرست، آنان را در بغل نگیرنــد امــا بــا وجــود آن هــم ســیزده زن
 مورد بغل کشی مردان فرار گرفتند. زنان اعتراض نکردند چون در جریان بغل کشــی مردانه گــی آنــان را

احساس نکرده  بودند.
  ما آب دریای جوشان را به سمت ولیت شان باز می کنیم مشروط براین که آنان در مکلمــاتهشتم:

 روزمــره خــویش، خصوصــن در تلویزیــون رادیــو و اخبــار از گفتــن و نوشــتن کلمـات چــون: آدمهــای لــوده
 آدمهای بی عقل، آدمهای بی شعور و آدمهای بی سواد جدن خود داری کننــد چــون مــردم هوشــیار مــا

منظور کنایه های آنان را می دانند. ما باور داریم که بی شک خدا بدون عیب است!
 در لبه لی چیغ و فریاد خوشی، کلهها، پتوها، دستمال های بینی و قطی های نسوار بــه هــوا بلنــد
 شد. یک تعداد در میدان، پیش روی مقامات به پایکوبی پرداختند. در جمع هیات رهــبری کســی نبــود

که از خوشی اشک نریزد.
 ما تعهد کردیم بندر تجارتی را در برابر تولیدات فابریکه های آنــان بگشــایم و آنــان تعهــد ســپردندنهم: 

 که تاریخ ولیت ما را به عوض هشت هزار سال به دوزده  هزار سال ارتقا بخشند و روزانه سه بار ایــن
تاریخ دوازده هزارساله را در تلویزیونهای خود ذکر کنند. 

 گویی زمین برق لچ شده باشد، نظم برهم خورد، همه از شادمانی نیم مـتر و یــک مــتر بـه هـوا خیــز
 زدند و به سوی هیات رهبری شتافتند؛ هیات رهبری از ترس دو متر عقــب رفــت مـردم وقـتی متـوجه

ترس آنان شد هشت متر پس رفتند و سر هایشان را پایین انداختند.
ــازویدهم:   ما دو تا معدن خود را در اختیار آنان می گذاریم و آنان ناگزیرند که غیرت شجاعت و زور و ب

 ما را در جهان بی نظیر بدانند و بگویند که زور یک مرد ولیت سبزینه شش آدم معمولی ولیات دیگر را
جواب است. 

 شعف و شادی مردم چنان اوج گرفت که انگار دروازه های ورودی بهشت به روی آنان باز شــده باشــد
امبولنس ها افرادی را که دچار حمله های قلبی و عصبی شده بودند، به شفاخانه ها انتقال دادند. 

  ما حاصلت زراعتی خویش را سی فیصد ارزانتر در اختیار آنان می گذاریم به شرطی که فردیازدهم:
فرد آنان از ما بترسند و ما را با صدای بلند سلم بدهند و با افتخار به ما نگاه کنند. 

 مردی از هیجان، خود را پهلوی رئیس رساند و از خوشی زیاد پیراهنــش را از یخـن تـا دامــن پـاره کـرد
 دیگران نیز به پیروی از او پیراهنهای شان را پاره کردنـد؛ مـرد تـا خواسـت تنبـانش را بـال بکشـد، یـک
 تعداد غافل آمدند و تنبانهای شان را هم پاره کردند و چیزهای عجیب و غریب شان معلوم شد.  زنان
 از دیدن چیز های جالب، دسته جمعی چیغ کشیدند؛ پولیس بیدار با فیر های هوایی چشم زنــان را از



جای مشخص دور کرد و به هوا مصرف نمود.
  هر طرف پیمان اگر از مواد این فیصله نامه سرپیچی، سر کشی و یا تخطی کنــد خــدا ونــددوازدهم:

متعال آنطرف را در غضب خود گرفتار کند و شرین دلشان را بمیراند و روز خوبی نبینند آمین. 
 مردم انرژی باقیماندة خویش را در پایکوبی مصرف کردند. لخــتی پــس کاغــذی بــه دســت رییــس داده

شد، او متن آن را خواند:
 دوستان عزیز به امر والی صاحب محترم همة ما و شما امشب باید به افتخار این پیمــان تــاریخی دو،

دو رکعت نماز شکرانه به جا کنیم.
 دو هفته بعد تعدادی از مردم که نماز شکرانه نخوانده بودند، از سوی پولیس بیدار شناســایی شــدند

و پیشانی هایشان مهر گردید.
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