
وصلت با كدخدا
یکی دوهفته ای به مناسبت وصلت اخوی بزرگامن با دخرت کدخدا توی ده جشن بود. از ننه جان 
پرسیدم: «به سالمتی! ما که نفهمیدیم چه شد؟ آخر اونها که راضی منی شدند! انگار از دماغ فیل 

افتاده بودند ،حاال کی عقد کردند ،عقدنامه کو؟»
ننه جون گفت: «عقد؟؟ عزیزکم ما فقط به تفاهم رسیدیم!»

گفتم: «تفاهم؟؟؟»
گفت: «آره، دونستیم که اکرب و دخرت کدخدا تفاهم دارند!»

گفتم: «پس این همه جشن و رسور اهالی ده و کدخدا چه دلیلی داره؟»
گفت: «سخت نگیر ننه، به هرحال به تفاهم رسیدند ،بعد از این همه دعوا بین 

شیخ و کدخدا ،یکم شادی که عیبی نداره!»
گفتم: «آخر ننه جون، میگن هر محصولی منیتونیم بکاریم، درختای میوه باغ رو هم که 

گفتند باید بربیم، اصال  به اونا چه ربطی داره؟»
ننه تعجب کرد، خندید و گفت: «عیبی نداره که، به جاش گل بنفشه میکاریم ،حاال اینا 

رو کی گفته؟»
گفتم: «کدخدا!»

گفت: «ننه! ما فقط به تفاهم رسیدیم که ١٣ تا درختای زردآلو رو بدیم به کدخدا، 
زیرزمین هم بشه اکابر، اینا به جای مهریه!  اونام سهم آب رو به ما میدن به جای 

جهیزیه!»
گفتم: «ننه اونا یه چیز دیگه میگن!»

گفت: «تو یا بی سوادی یا منی فهمی ،تفاهم شده، کسی انگشت نزده، باید 
بریم مهربرون، بعدش تازه عقده ،فهمیدی؟»

منم که دیدم ننه جون اعصاب نداره، رفتم توی ده تا یک چرخی بزنم ،اما 
هنوز هم دلواپس بودم.

مردم ده همه خوشحال بودند ،به گوش همه رسیده بود.
همه شنیده بودند که قراره سهم آب ِده زیاد بشود.

اما کسی منی گفت باغ بی درخت حق آب را برای کجا میخواهد. 
همه خوشحال بودند که آشتی شیخ و کدخدا یعنی یک ده آباد! 

همه گفتند حاال که شیخ که به این وصلت راضی شده، دیگر جای 
نگرانی نیست.

هرچه قدر به طرف خانه ی کدخدا نزدیک تر می شدم، داستان عوض 
می شد؛ خرب از دوستی نبود. 

کدخدا می گفت: «باغ بزرگ ده پشت قباله دخرتمه، زیرزمین هم اکابر 
روز به اون رس می زنیم. دامادمان هم که از بزرگانه، میشه؛ هر 

اینجوری خیاملون از شیخ راحته.»
گفتم بهرت است نظر شیخ را هم بپرسم. چون نزدیک 

غروب بود به مسجد رفتم، شیخ توی مصال آماده ی مناز 
می شد.

گفتم: «آقا جان نظر شام درباره ی مهریه دخرت کدخدا 
«...

حرفم متام نشده بود که شیخ گفت: «کدخدا !!!، صالح 
هر ده را رعیت آن ده مشخص می کند، دهکده احتیاج 

به کدخدا نداره، کدام کدخدا؟»
دست و پایم را جمع کردم و گفتم: «منظورم حسین 

بیکه!»
شیخ گفت: «من همیشه حامی شام هستم، شام اهالی این ده 

هستید و باید تصمیم بگیرید، ولی مراقب حیله های بیک 
هم باشید.»

گفتم: «این عقد چی؟ مهریه خیلی سنگینه، 
جهیزیه ای هم که منی دن.»

شیخ گفت: «ننه گفته نه به داره نه به باره، 
هنوز هم اتفاقی نیافتاده؛ باید منتظر مهر برون 

بود، هشیار باش و صرب کن!»
حرف شیخ آبی بود روی آتش، تا شیخ و خدایش 

هست، دیگر دلواپس نیستم!

آنچه گفته شد ...
امام خامنه ای : «من هیچ گاه در خصوص مذاکره با 

آمریکا خوشبین نبودم و این موضوع هم به واسطه یک 
توهم نیست بلکه به دلیل تجربه ای است که در این 

باره وجود دارد.»
امام خامنه ای: «توافق نکردن رشف دارد به توافقی که عزت 

ملت ایران را زیر سوال بربد.»
امام خامنه ای: «تحريم ها بايد در همان روز توافق 

به طور كامل لغو شوند.»
رییس جمهور: «در مذاکرات آمریکا فهمید که ملت ایران در برابر 

فشار، تحریم و زور تسلیم منی شود.»
رییس جمهور: «هيچ توافقى را امضا نخواهيم كرد 

مگر آنكه در اولين روز اجراى توافق تمامى 
تحريم هاى اقتصادى در همان روز لغو شود.»

ظریف: «روزی که توافق اجرایی شود نه روزی که امضا 
شود که فاصله ای برای اقدامات مقدماتی خواهد بود 

همه تحریم های اقتصادی و مالی لغو خواهد شد البته 
بر مبنای مقررات داخلی هر یک از کشورها.»

ظریف: «اگر کسی درباره لغو تدریجی تحریم ها 
صحبت می کند بر خالف آنچه تاکنون تصویب شده 

است صحبت می کند.»
ظریف: «ما هنوز توافق را ننوشته ایم و بناست سه 

کشور ابتدا در این رابطه به توافق برسند.»
عراقچی: «مطلوب رهربی حاصل نشود زمان توافق را متدید خواهیم کرد.»
اوباما: «ایران توافق کرده است که دوسوم سانرتیفوژ های نصب شده این 

کشور کاهش یابد. ایران دیگر در سایت فردو غنی سازی نخواهد کرد. 
ایران ظرف ده سال آتی با سانرتیفوژ های جدید خود اورانیوم را غنی 

سازی نخواهد کرد.»
رسگئی ریابکوف(معاون وزیر امور خارجه روسیه) گفت: «ما بر موضع 
خود تاکید می کنیم که به محض امضای توافقنامه هسته ای همزمان 

تحریم های اعامل شده از سوی شورای امنیت نیز باید لغو شوند اما این به این 
معنا نیست که همه تحریم ها لغو خواهند شد.»

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: «از دیدگاه آمریکا، لغو یا تخفیف 
تحریم ها بر اساس رویکرد مرحله ای خواهد بود ولی جزئیات این مساله در 

گفتگوهای آتی بررسی خواهد شد.»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خربی خود تأکید کرد که تحریم ها به 

صورت مرحله ای و پس از راستی آزمایی پایبندی ایران به تعهدات خود، تعلیق می شوند. 
آملان: «زمان لغو تحريم ها در دست ايران است.»

سخنگوی کاخ سفید: «اگر لغو تحريمها مرحله به مرحله نباشد ،توافق منتفى 
است.»

جان مک کین: «جان کری باید از توافق هسته ای اطالع داشته باشد اما با اینحال 
تصمیم گرفته که آن را به شیوه دیگری تفسیر کند.» به گفته مک کین اظهارات رهرب 

ایران درباره سیاه یا سفید بودن این توافق صحیح است.
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