
 

 

 فرید سیاوش

 

گویی تاریخ تکرار شده بود و  م.ابیل و سنگ های آتشین شنیده بوداب ،از داستان ابرهه و اصحاب فیل

و شد دمیده  نیز ائیلعزرشیپور  ،در کنار صور اسرافیل دیدم روزی را که در شهر من معکوس می چرخید.

دیدم که دیو فاجعه  .دادندآتشپاره پاش نازنین ، بر سر مردم ابابیل های آهنین یدمد بلعیده.شرنگ هستی 

 ،دیدم بدست را؛ چه فرخنده ها که پرپر شدند.  فالوسشاِن ک   فانوسدیدم هجوم بیدار گشته است. 

دیدم  چگونه دیدم چگونه زورق مردم به خون نشست،  .ندعجوزه های شب چه غمی در دل مردم کاشت

 .رازمین کابل حرمت سبز  ندیدم درهم شکستتاریخ در شهر من شکست و 

  را!...  کثیف دست بدست شدن قدرتدیدم  و دیدم به هر طرف قطار غنایم صف بسته اند

نخست وزیر جناب خالقیار هستم و تلگراف . در دفتر بودهنوز دور تسلیمی رسمی شروع نشده  ...؛ولی

  مهمی از یک والیت را برای شان برده و طالب هدایت آنمقام بی مقام ام .

 ند؟"ناین همه الری های باربری و وسایط نقیلۀ در درون شورای وزیران چه میک: " ندپرسید

 .قطار بسته اندعاجزانه گفتم: برای انتقال غنایم 

 گفتند: کدام غنایم؟

 .غنایم "جهاد!"گفتم: 

 سیاوش! ،گفتند: وقت شوخی و مزاخ نیست

 حقیقت است. ؛گفتم : شوخی نیست جناب خالقیار

 باورم نمیشه، از این حرفها نزن که عاقبت بد دارد.گفتند: 

 گفتم: چشم.

 ؟تا حال نیامده اند ) عبد الرحیم هاتف معاون و سرپرست ریاست جمهوری(صاحب هاتف: پرسیدند

و فردا جواب مردم و  چه را به کی تسلیم دهیمجواب دادم : من شنیده ام که آن بزرگوار فرموده اند 

 تاریخ را چه بدهیم!؟

َدور بطرف محل  چوب دستشوآهسته آهسته با  ، از جایش بلند شددر فکر فرو رفتچندخالقیار لحظه ای 

 .حرکت کردتسلیمی رسمی دولت به مجاهدین 

 



 
 

 درلی هنور دقایقی از دور تسلیمی نگذشته بود و خالقیار که دیگر در دفتر اصلی نخست وزیر جا نداشت و

؛ به طرف آن دفتر حرکت کردند. در همین هنگام ندبود کردهده یک گوشه ای دیگر دفتری برای شان آما

در  و هنرمندانه بافته شدهکه را دفتر صدراعظم  قالین، دیدم مبه عقب نگاه کرد صدای تره پاس بلند شد.

. بار زده شودبه الری  غنیمتوار از کلکین منزل دوم به زیر انداختن تا بود؛دستی صنعت حقیقت یک شهکار 

در زیر لب زمزمه  یزی برای گفتن در آن لحظه نداشتمدیگر چو من  به من کرد نگاهی حیرت زده ایخالقیار 

چه نسبتی با  غنیمت غم و غفلت وآیا میدانی  ای غریق غلغلۀ غمبا خود گفتم  و "غنیمت!"کردم 

 ؟دارند عقلتو چه پیوندی با  هم

زانو  ،اژدهار آتش نفس دهانه ای تاریخ بل بر  گ ل پوشوقتی کمی به خود آمدم دیدم که نه بر جاده های 

 ی از شمیه رفته ام کرد.یرقص غربت را سوار پا ها ،غم غوغایزده ام. 

خارمغیالن، درازی کرباس و کوتاهی کالم رسیدم به امستردام، عبور  ، ریگ بیابان وهی میدان و طی میدان

 به دام دیگر. شدن اهل قبور و تسلیم داماز 

 سرخ با روشن کردن چراغ( کار ما به اتاق پولیس خارجی کشید و schipholهوایی امستردام)در فرودگاه 

 از کجا هستید، از کجا آمده اید و به کجا میرود؟ کی هستید، امروز و فردای ما شکل میگرفت؛ «ک»چهار 

آن فرد ما کردند.  ای با جلتنمن مآبانهکارت خبر نگاری کار خود را کرد که من ممنونش خواهم ماند. برخورد 

 اشتوبلیفت)داده و گفت  اننامه ای برایم ،سرخ «ک»آن چهار به  منسبز  یاه پاسخ دریافتپس از 

(alstublieft. 

. بود خوب برخوردارامکانات از یال و میده وچیده بردند در یکی از هوتل های نزدیک فرودگاه که عمن را با 

، به جای دیگری بود فردی که با ماشین ما را اینجا آورده انقرار شد شب را آنجا سپری کرده و فردا هم

 برای انتریوی اصلی انتقال بدهد.

پرسیدم  علیا مخدرهمن از  گرفت. ،که به من داده بودند ای را فردا همو فرد رسید و سراغ آن نامه

برایت دادم  شناسم. گفتم همان نامه که و نمی ندیدیم هاشتوبلیفت را چی کردی؟ گفت اشتوبلیفت را م

مهماندار تسلیم به . اشتوبلیفت را گرفتم و است اونه سر میز تلویزیون ،گفت خو اشتوبلیفت نام دارد.

 کردم. 

اصلن با زبان هالندی آشنایی نداشتم تا اینکه در جریان انتریو)مصاحبه( متوجه شدم که آنوقت من 

 شوخی شیرین لب هایم و موج خنده در گلو  رد.اشتوبلیف نام آن نامه نبوده بلکه بفرمایید و لطفن معنی دا

را بیان کردم و همه  (alstublieft)چرا می خندی؟ جریان ،دهشداشتند. بالخره مصاحبه گر پرسید چه گپ 

 زود تر ازانتریو غلغلۀ غم شده بودم.  خنده و غافلِ  غوغایلحظه بود که غریق یک در آن  .یکجا با هم خندیم

 شاخه ای خنده ام را می شنوم  alstublieft) )تا حال هر وقت . به پایان رسید شدهتعیین از قبل  ۀبرنام

 می شکند.

   ؛واما

 )ساربان( "این غم بی حیا مرا باز رها نمیکند"

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KXxXfPlALJA
https://www.youtube.com/watch?v=KXxXfPlALJA

