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سمارقیزم!

نوشتة معروف قیام
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والی به خاطر استقرار امنیت ،غفار را که از چهرههای نا امن ســاز در ولیــت مـا بــود بــه حیــث مــامور
باغات مقرر کرد؛ او که فارغالتحصیل صنف اول مکتب ابتدایه بود و الفبای زبان مادریاش را به مشکل
میخواند ،در تیز هوشی و ابتکار شهرة همقطارانش بود .او از روزهای نخســت تقــررش ،در اندیشــة
بلند بردن سطح آگاهیاش شد؛ چون سواد خواندن نداشت ،لذا شب و روز در خانه و دفــتر بــه رادیــو
ها و تلویزیونها گوش میداد .او بیشتر برنامههای را میشنید که از قوة فهم و درکش بلند بــود چــون
باور داشت که شیره و شربت دانش از چشمة همین گونه برنامهها برون میریــزد؛ بــه همیــن خــاطر
واژههای را که برایش نامانوس بودند ،زودتر به حافظه میسپرد .مثلن؛ به واژة اپارتاید ،سخت علقــه
گرفته بود و فکر میکرد که این واژه ماننــد شـاهکلید ،قفــل جملــه هــا را بـاز میکنــد و آنهــا را معنــای
دقیــق و بلنــد میبخشــد .وی آرام ،آرام عاشــق واژههــای شــد کــه بــا یــزم ،یســم و شــیزم...ختــم
میشدند؛ او معتقد شده بود که اصلن جهان در دسـت همیـن پسـوند هـا قـرار دارد ،واژههـای چـون
فاشیزم ،کمونیزم ،امپریالیزم ،ناتوریــالیزم ،نــازییزم...بــه نظــرش واژههــای جــادویی میآمدنــد و رابطــة
اینگونه پسوندها را با نکتایی و دریشی و مقام و چوکی گسست ناپذیر میدانســت .پسـانها دلــش
به حال زبان مادریاش سوخت که چرا اجداد ما از این همه ایزم و شیزم خدا داد استفاده نکرده انــد؛
او گمان میکرد خارجیها ،بعضی واژههای زبان مادریاش را دزدیدهاند ،مثلن؛ فکــر میکــرد کــه انــار
ما را گرفتهاند ،شیزم خود را در آن افزوده اند و از آن انارشیزم ساختهاند.
غفار پس از چندی مطمین شد که سطح آگاهیاش قدر کافی بلند رفته است ،لذا مقامــات دولــتی،
باغداران ،دهاقین و مرد م عام را در میدان بزرگ دعوت کـرد تـا پیرامــون ضــرر حشــرات صــحبت علمـی
کند .او برای نخستین بار دریشی پوشید ،نکتایی زد و با خاطر آرام و دل پر ،پشت میز خطابه رفــت و
واژهها و پسوندهای جدیدی را که در ذهنش انبار نموده بود یکی پی دیگر آزاد کرد:
ـــ اسلم و علیکیزم و رحمتال و برکاتیزم و اما بعدیزم!
به اجازة نجمالدینیزم نمایندة والییزم ،امیر خانیزیم نماینــده شــاروالییزم ،محــترم داوود جــانیزم معــاون
قومندان پولیسسیزم ،محترم قربانیزم رئیس شوون اسلمیزم ،مامورین دولــتیزم ،بــرادران دهقــانیزم و
مردم شــریفیزیم و اپارتایـد! امیـد وارم لبـاس جیوپولوتیـک و فاشـیزم بـه تـن داشـته باشـید و از گزنـد
روزگاریزم و رمانتیزم در امان باشید ،چـالش و اپارتایـد .امـروز میخــواهم مسـایلیزیم مهـم را در مــورد
باغیزیم با شعار های زیریزم مطرح کنیم ،چالش اپارتاید.
ـــ به پیش به سوی سکولریزیم باغها ،اصول و اساسات بودیسم ،چالش و اپارتاید.
ـــ لیبرالیزم باغها و عمق حشراتیزم در وجود ناسیونالیزم ،ظرفیت ها ،میکانیزم و اپارتاید.
ـــ حشراتیزم در روند مفاهمه و خلع سلحیزم در مسیر رادیکالیزم و پیمان استراتیژی و اپارتاید.
دوستان عزیز! پیش از اصل صحبتیزم میخواهم از همینجا به خارجیزم بگــویم کــه مــا تنهــا انارشــیزم
نداریم ،ما همچنان انگوریزم ،ناکیزم ،شفتالویزیم و سیبیزم هم داریم که باید از آنها یاد کنند چالش و
اپارتاید؛ باید بگویم که سبزیجاتیزم ما هم در سطح بازاریزم و اپارتایــد شــهرت جــامعهی جهــانی دارد،
ماننـــد؛ شـــلغمییزم ،کـــدویزم ،ســـمارقیزم ،کرمیـــزم ،ملیســـفیدیزم ،ملیســـرخکیزم ،بادنجـــانیزم،
گندنهایزم ،ترهایزیم ،بادرنگیزم چالش و اپارتاید..
مردم آنچنان زیر تأثیر ایزمها ،چالش ،اپارتاید و احساسات او رفته بودند و کف میزدند کــه آخــر نــاگزیر
شد و گفت:
ـــ تشکریزم ،تشکریزم! عزیزان! از استقبالیزم شما یک جهان ممنونیزم ،ریفورمیزم ،صهیونیزم چالش
و اپارتاید...
غفار که از شدت احساسات نیک مردم به وجد آمده بود و صدایش بــه وضــاحت میلرزیــد ،بـه ادامــة
بیانیهاش افزود:
ــ به خاطر امنیتیزم باغیزم پیشنهادیزم میکنم که:

اولیــزم :ایجــاد یــک قــوای دفــاعیزم بــه خــاطر جلــوگیری از دســایس حشــراتیزم ،دزدیــزم ،چپــاولیزم،
صهیونیزم ،ملیتاریزم ،چالش و اپارتاید.
دومیزم :دوا پاشــیزم از طریـق زمینیــزم ،هــوایزم و دریـایزم در یــک ریفــورم مــدرنیته ،نـا بـودی و اعـدام
حشراتیزم در روند عدالتیزم حقوق بشر ،دیموکراسی و اپارتاید.
سومیزم :تشویق درختیزم در سیاست خودمختاریزم و فدرالیزم در خیزش علمی چالش و اپارتاید.
چهارمیزم :جلوگیری از ژالهیزم در فصل بهاریزم و آشتی ملی با شگوفه و پندکیزم و اپارتاید...

بیانیه یکساعتة غفار که از سوی حاضرین سخت استقبال شده بود ،همان شــب ســه بــار از رادیــو و
تلویزیون هشدار که در یک اقدام عاجل به هشداریزم تغییر نام داد ،نشر گردید.
نطق گیرا و واژههای جدید غفار اذهان تعدادی از بینندهگان را در نوردید و بر زبانهای شان چار زانو زد.
از فردای آنروز ادبیات گفتاری آن ولیت تغییر کرد ،بعضی ها را که شــور میدادی خــروار خــروار ایــزم و
شیزم و نامهای عجیب و غریب از اتوار صوتی شان سرازیر میشد.
کسانی که با غفار میانهی خوب نداشتند ،شهرت یک شبه او کبــاب شــان مینمــود ،بــه ویــژه بهــادر
خان معاون شهردار ولیت که رقیب سر سخت میــدان ســگ جنگیهــایش بــود .حســادت خــواب را از
چشمان بهادر ربود و تا صبح بیدارش ماند؛ فردا که به دفتر رفت ،به خاطر رقابت با غفار و رســانهیی
شدن فعالیتش ،زیردستانش را موظف ساخت تا تمام شهر را بگردنــد و متخلفیــن عرصــه هــای گــونه
گون اجتماع را حاضر کنند.
بعد از آنکه همکارانش رفتند ،دروازهی اتاقش را بست تا از شر ایزمها نجات یابد اما ممکن نبود چــون
صدای مامورین مدیریت استخدام به وضاحت به گوشش میرسید:
احسان :وکیل جان بخیر ،کجایزم؟
وکیل :تشنابیزم ،در یک روند دلدردیزم به مثابهی دلبدیزم تقریبن مثل پیچیــزم؛ دکتــاتوریزم ناتوریــالیزم
دموکراسی و اپارتاید..
احسان :شفای عــاجلیزم...زود چهــار عرقیــزم! خــوردن چهــار عرقیــزم بــرای قبضــزیزم و پیچیــزم تــک و
پترهایزم...راستی تبریکیزم ،شنیدیزم که پدر شدی ،بچهایزم است یا دختریزم؟ چالش و اپارتاید.
وکیل :هر دویزم به سبک دوگانهایزم..یک بچه و یک دختریزم چالش و اپارتاید..
احسان :بیشکیزم! عمر طویلیزم ،صحت کاملیزم ،صهیونیزم ،سوریالیزم پست مدرنیته و اپارتاید...
بهادر نا گزیر شـد از اتـاقش بـرون شـود؛ هنـوز بـه دهلیـز عمــومی نرسـیده بـود کـه صـدای مناقشـة
کارگرانی را که سقف دهلیز را ترمیم میکردند ،شنید:
حمید :باداریزم ،صداقت غفاریزم در تاریخ این ولیــتیزم جــوره نــدارد ،رمــانتیزم ریــالیزم نــازیزم چــالش و
اپارتاید...
حبیب :ترا به خدا یک کمی شرمیزم ،خجالتیزم تو یک بیسواد خاینیزم را ملیزم ...
حمید :احتیاطیزم! دهنت را هفت بار بشوی با آب گلبیزم بعد از آن نام غفاریزم...
حبیب :مثل آفتابیزم روشن است که جاسوس جهانیزم در پستی و رزالتیزم..
حمید :خــودت جاسوســیزم پــدرت جاسوســیزم خــویش و قــومت جاسوســیزم در ردههــای ناتوریــالیزم
کلسیزم سقراط ،فروید ،فیثاغورث ،ناپلیون چالش و اپارتاید.
پس از ظهر ،بهادر هفده نفــر را از جمــع چهــل و دو نفــری کــه بــه نحــوی از انحــا تخلــف ورزیــده بودنــد
نگهداشت و بقیه را نظر به نازکی روی بانکوتها و سفارش دوستان ،آزاد کرد؛ تصویر بــردار تلویزیــون را
خواست با ابرو های گره خورده در برابر کمره نشست و گفت:
بهادر :ضرور نیست من جرم تان را بپرسم ،شما خود به جرم تان در برابر کمره اعتراف کنید!
جمال :نام من خاک جمالیزم ،شغلم قصابیزم ،متهم به تقلبیزم یعنی فروش دست را به جای رانیــزم
چربو را به جای دنبهایزم چالش و اپارتاید..ولی به خدایزم که
بهادر) :با صدای بلند( با ایزمهایش در زندان!
مجید :نامم مجیدیزم ،کسبم خیاطیزم متهم به ماچیزم از روی یک دختر زیبایزم در وقت خامکوکیزم...
کاملن دروغیزم فیثاغورث چالش و اپارتاید..
بهادر) :با فریاد( با فیثاغورث ،در زندان!
امان :اسمم امانیزم ،کسبم فروش لباس لیلمیزم ،متهــم بــه چشــمچرانیزم بهخصــوص دیــدن از لی
پردهایزم جا های مهم و اساس بدنیزم در وقت پوشیدن لباس زنان و دختریزم اما به سر اولدیــزم کــه
سرا پا..
بهادر) :خشمگین( زندان و شلق!
رحمان :بنده رحمانیزم ،کسبم کلینریزم در سرویس های شهریزم ،متهــم بــه بیناموســیزم یعنــی در

وقت گرفتن کرایزم ،چسپاندن قسمت از وجودیزم در در بدن زنانهایزم ...اما به گور پدریزم که..
بهادر :کوته قفلیزم ببخشید کوته قفلی...سیاهچالیزم ببخشید و..
فردای آنروز قاطعیت ،پشت کار ،صداقت و دلسوزی بهادر نیز نقل میدان همه شــد و هــزاران هــزاران
آفرینی و شاد باشی به آدرسش سرازیر شد.
دو ماه پس هواداران غفار ،اوراق تبلیغاتی کاندیداتوری ریاست جمهوری او را به در و دیوار چند ولیت
نصب کردند؛ بالی تصویر غفار با خط درشت نوشته شده بود :پروفیسور دوکتور غفــار! دانشــمند بــی
بدیل شرق و غرب!
هوا داران بهادر هم در حاشیهی تصویر کاندیداتوری او با رنگهای بیــرق ملــی نوشـتند :رهــبر صــادق و
دلسوز! شخصیتی که تاریخ به یاد ندارد!
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