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 حزب توفان

در یک روز گرم و آفتابی در سرزمین کشمش آباد که حاصالت زحمات یک سالهٔ دهاقین همه آماده جمع آوری 

سگ جنگی  در میدان یا به اصطالح ِخرمن ها سرخ بود، عدهٔ بیشماری از مردم کار و زندگی شانرا رها کرده 

که از هیچ طریق بین شان حل  دهکده جمع شده بودند. ضرور بود که باهم جمع می شدند زیرا موضوع مهمی

 نشده بود، در میان بود و دامنهٔ اختالفات با گذشت هر روز و هر فصل و هر سال بیشتر و بیشتر شده می رفت.

عده ای با خود چتری یعنی سایبان آورده بودند، تعدادی هم پکه و کاله آفتاب گیر و بعضی ها هم دست خالی آمده 

میدانی زیر َچپَری های از قبل ساخته شده باالی چوکی ها نشسته بودند، کسی  بودند. رهبران شان درطرف دیگر

چای می نوشید و عده ای نوشابه های سرد و شیرین، طرفداران شانرا نظاره می کردند که با چه شور و شعف 

 و گروه مربوط شانرا در دست دارند و با چه نفرت و انزجار بسوی گروپ احساسات ملی بیرق های حزبو 

 های طرف مقابل می بینند و دندان می خایند. 

موضوع الینحل بین این مردم که تعداد شان به چند هزار می رسید، ثابت ساختن این بود که آفتاب خوب و مفید  

است یا سایه؟ باد بهتر است یا باران؟ این موضوع مردم منطقه را به چندین گروپ بین هم دشمن ساخته بود و 

ا  منطقی پنداشتن طرز تفکر خاص خود و رهبران شان، دیگران را مالمت  می کردند. اعضای هر گروپ ب

سرحد این مبارزه به دشمنی سختی میان افراد مبدل شده بود، هرقدر این خصومت ها بیشتر می شد، رهبران 

 شان دهل و سرنای پیروزی شانرا بلند تر می نواختند و زیادتر می پندیدند.  

و ها بکار افتاد و رهبران به جاهای رهبری شان نشستند، محفل آغاز شد، امروز باید موضوع  لحظاتی بعد بلندگ

 مورد اختالف حل می شد و دامن این خونریزی و خرابکاری چندین ساله، برچیده می شد. 

االی در ابتدا بزدل شاه آفتاب پرست رهبر گروه طرفدار ایدیالوژی آفتاب با چهرهٔ آفتاب سوخته و دودی اش ب

 ستیژ آمد و بیانیه اش را چنین ایراد نمود:

 برادر ها اگر آفتاب نباشد انسانها از سردی می ُمرند، -

 کشت و زراعت حاصل نمی دهد،  -

 همه جا را تاریکی فرا می گیره، -

 بناًء آفتاب است که زندگی را با خود می آوره... زنده باد آفتاب زندگی بخش... -

 ر گرمی هوا و غالمغال زیادو شعارهای آفتابی بدرقه شد و رهبر در حالیکه بخاط و بیانات این رهبر با چیغ ها 

 حلق و گلویش خشک شده بود پیش ازینکه در روی ستیژ ضعف کند، بجایش تشریف برد.
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اینبار نوبت به سر ټمبه خان خشکک رهبر گروه سایه پرستان رسید. موصوف که یک شخص میانه سال سفید 

ه زمین و زمان از گرمی جوش می خورد، جاکت پشمی ډبل به تن و عینک های دودی را چهره بود، در حالیک

 بر چشم گذاشته و با جنباندن دست برای هوادارانش چنین گفت:

 دوستان و عزیزان، سایه از هر لحاظ بهتر استه، -

 سایه زادهٔ آفتاب استه،  -

 ده توبره میشه،اگر سایه نباشد از دست گرمی آفتاب سوزان، تخم انسان و حیوان  -

ین خوبی سایه و آنهم در زیر درخت بید و لب جوی، حتی در بهشت به ما مسلمانان وعده داده شده. این بزرگتر -

 سایه استه.

 ستند. اآفتاب از بس زننده و گرم و آزار دهنده استه، مردم از آفتاب سوزان در صحرای محشر ترسانده  شده  -

بجایش  زان دل و دماغش را جوشان ساخته، بیانیه اش را خاتمه بخشید وبعد به بهانهٔ اینکه آفتاب گرم و سو

 نشست.

بیانیهٔ  رهبر گروه خاکباد آقای جفنگ پران ناف گیر بمجرد باال شدن روی ستیژ، از نبود باد شکایت کرد و طی

 عالمانه ای که با چک چک های هوادارانش بدرقه می شد افزود:

 حاصالت خود را باد کنیم و گندم را از کاه جدا کنیم ؟اگر باد نباشد، چگونه خرمن های  -

له ور شده اگر باد نباشد، مطمئن باشید که پشه و مگس و دیگر حشرات، از راه پرخانهٔ بینی به مغزهای تان حم -

 گنس وگول و کل و کوثر تان می سازد.

 می کنه...باد است که بد بویی های ماحول مال را به دور دست ها می بره و هوا ره پاک  -

ه اش را این رهبر از هر نوع باد که به دهنش آمد، توصیف کرد و با رها کردن یک عاروق بد بو در فضا، بیانی

 خاتمه بخشید.

رف رهبر چهارمی، قاقروی  پوقانه یی، رهبر گروه باران و برف بود. موصوف در مورد خوبی های باران و ب

 یمان ساخت.آنقدر گفت که همه را از اشتراک در محفل پش

، آب و هوا هنوز بیانات این نابغهٔ هواشناسی ادامه داشت، که از برکت تجمع این رهبران دانا در زیر یک آسمان

ق هم همدلی اش را نشان داد و در شور خوردنی آفتاب آهسته آهسته گم شد و باد قوت گرفت. در طول دقای

 ذ نمود.ن باران با شدت و تندی عجیبی به باریدن آغاکوتاهی ابرهای سیاه و ضخیم آسمان را پوشانید و ناگها

ه تا تظاهرات مدنی دهاقین از اثر این تغییرات وضعیت جوی آسمان، تار و مار شد. اعضا و رهبران احزاب ک

عتاً اوضاع خوش به نظر می رسیدند و آنرا برای فرموده های شان شاهد  می گرفتند، دفهوا این لحظه از تغییرات 

 پنداشته پا بفرار گذاشتند و دهاقین هم بسوی کشتزارهای شان به َدِوش پرداختند. را خطرناک

اما پس از چند لحظه، رهبران بخیر و عافیت و صحیح و سالمت حتی بدون اینکه لباسها و بدن مبارک شان تر  

شود به خانه های شان رسیدند و اما وقتی دهاقین به مزارع شان برگشتند، باد و باران و سیل، همه دست بدست 

 د، از بیخ و بن روبیده و ُشفتُر نموده بود.هم داده، تمامی حاصالت را که برای جمع آوری آماده ساخته شده بو
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یکی می گوید آفتاب  اما اختالفات عمیق و بنیادی هنوز هم در بین احزاب و اهالی کشمش آباد الینحل است.

 )پایان( خوبست دیگری سایه را می ستاید یکی باد و باران را....
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