
 

 

 

 فرید سیاوش

ریبآ همه روزه همدیگر را تق . پدرش کار میکرد هِداشتم که در دواخان شوخ طبعِ دوستِ  نازنینغربت در کابل ا پیش

؛ از انقالب داشتیم، زمین و زمان را با شوخی گز و پل می کردیم و می خندیدیمپرزه پرانی شوخی و  ،دیمیمید

هالند که چهار  یمثل آب و هوا دیدنش رفتم حالت عجیبی داشتآنروز که به  و جهاد و جنگ خبری نبود.

او هم در فصل خنده و خشم  و حساب و کتاب کاال پوشیدن از  پیشت گُم میشود؛  می تابدفصلش در یک فصل 

کسی که با او آشنا نبود در چنان هم به شدت عصبی بود و هم سر سر خود می خندید. ؛ ظهور مشترک داشتند

 . را به کرایه داده استفکر میکرد باال خانه اش  اشت؛ حالتی که او د

 ؟  شده اند کچری قُروتبا هم  ات قهر و خندهکه چه خبر است  مپرسید

می و رویش  می خندیدو باز لب ،وقتی برایم چای  می ریخت .چای پرتمبرت باش که  ،گفت پشت گپ نگرد

)بنگ خبر  بنگاواصرار کردم که بگو چه   .دیوار رمشت بپای برزمین میکوفت و محکم و از خشم می لرزید، رشیدتُ

  ؟نوشیدی یا مفرح خوردی. آب(

 کدیم. ی خوبکارا یاز ا هگفت کدام وقت دیگ

 ؟گفتیم نی  نکردی اما چهره ات چیز دیگه میگوید. بگو چه گپ است 

 نمی گویم.  هم یک کلمه قسم خوردم که به بنی آدم  .ره خبر میکنیاش که کلِ مگُنمی تبرگفت 

 ماندره گفت یک نفر زنگ زد و گفت : اینجه دوا خانه اس؟ گفتم بلی . گوشی 



 

 

 گفتم بلی  ؟تلفن زنگ زد طرف پرسید دواخانه اس باد  چند دقیقه

 ماند. هگفتم بلی ؛ گوشی ر،  ؟دارید )شیاف(شاف ، گفت

 ؛ گمشکو نمیگُم.زنگ آمدو گفتباز چند دقیقه باد 

 چه گفت ؟بگوچرا نمیکویی ، گفتم 

 جور خات کدی. بالی جانمنی نمیگم تو گپه 

 لوده تا حال مره نشناختی. اوقسم خوردم که نمیکنم 

 ماند. هو گوشی ر ت بانشکافدر  شافه همو هدو دقبری گرفتم طرف گفت ه گوشی رگفت : 

، قیده بودتر دلمو خراب  بسیار عصابم نی. خالصهاز سنگ صدا می برامد از مه  شد، الل مزبان  ماندمحَک و پَک 

که تلفن  باشه چُرت میزدم که کی خاتبابیمه چه بتم.  فکر کدم جوابِ باز  .ده زمین بزنمتلفنه  خواستم چند بار

  و لینه قطع کرد. بکشاز شکاف دو دقیق پوره شد همو شافه  :گفت!  گفتم  هلوتا  ؛ زنگ زد

 شد. هرچه فکر میکنم نمی فامم که کار کیست؟ توته توتهتلفنه زدم به زمین  ، ده روی دکان به خیزک افتادم

بی پدر  ؛جواب داده نتانستم امهمی یک کلم ،کم مانده زاره کفک شوم ه،سرم آتش بازی دارگپایش در کاسهِ 

 افم که کی بود؟یخو ببره. هرچه چُرت میزنم نم  امکتی ویلیام بیست و مر هشَامهیچ مجال نداد.  بخدا اگه 

  .آزار دادترا کسی یک میدهی خوشت می آید یکبار آزار  که دیگران رادل آسایش کردم که حوصله داشته باش 

و گفت نوش  یمخندیدهر دو  باز خوب شد کار به اماله نکشید. زندگی خودش یک شوخی تلخ و شیرین است 

 .خوده چند بار به چپ و راست شور داد سرو و باز خندید  .جانش

و سر سر خود می وقتی که بخواند حتمن گور و مرده او نفره به شاخی باد میکندپسا غربت  در سالها  پسِحاال 

 ....!و به من می زنگد خندد


