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 فرید سیاوش

از جام  شوق دیدار تو لبرز شد"شبی که  بر سر زبانها می چرخید؛ "اال یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها "کهشبی 

یده به جنگ شبا زنخ ترا .دبوآدمها در پی به صلیب کشیدن   ، چشمش به دامو  جامدستش به  آنشب دراو   ؛"وجودم

حیثیت سوز، جغد ها را سر منبر برده و قناری ها را دشمن ساز و  این نبردِ پسکوچه هایستون پنجم برخاسته و در 

گام می زد. سخنانش پُر از تک معنی متحرک و تاویلش هنوز صد خانه از  تنهعقب تر از  ،کلهاعدام میکرد. دیدم 

 . ستون پنجم بوددر نظرش کتاب و کتابخانه فاصله داشت. آنشب هر جنبدۀ فعال 

 اما ستون پنجم چه بود؟

و جامعیت  پهنابه علت  اماندارد  دیرینگی چندانیاصطالح ستون پنجم با وجود آنکه 

و انتشار یافت که در حال حاضر هر جا  گسترشمعنی و مفهوم کلمه چنان به سرعت 

پای جاسوسی و خیانت در مجامع و خانواده ها به میان آید از آن برای افاده مقصود 

 باشکوه در همان محفل آن سرنشین سفینه خاطره ها  از امااستفاده و استناد می کنند. 

 ستون پنجم را شنیدم!  "شکوهمند"و تعریف جدید

دل بام  بر و دیدم دختران رز را که کبوتران مغز را پروازی ساخته و آشیانه ها را بی سرپرست. او که از خیل جدا شده

ود را به من خترکیدن گرفت. در حالی که مزه مزه می کرد  یشها شروع و بغضیش سرگوشی ها ؛بود همن فرود آمد

را چند تا می دید قدر مسلم نه ن نمیدانم م ،خیره شد ی و بروت های باروتی امبه چهره استخوان، ساختهنزدیکتر 

از خطوط مرزی دهانش گفت متوجه شدی  اشک صراحیو با پاک کردن قطرات   خُنکیانه را سرکشیدجانان یکی؛ جام 

 رده ستی  گفت چقدر خو بُ  ؟بدار می کشد را خاطره ها و چرا  ،چوقت ،که می خواهند خاطره ها ره بر دار کشند. گفتم کی 
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دیدی می خو گفتم که اینمی    گفت مصروف کاری استند. کاونه او طرفه سیل کو، دیدم که  چنر نفر با ریسمان و چنگ

 پریشان ساخته.  همه راساس فکر  اوخت میزند. و ده ای  نمی بینی که خاطره ها را دار ؛امیر ستون پنجم استکبیر 

می خواهند آویزان کنند خواهی نخواهی  را بانر خاطره هایا  تابلوبدار نمی زند آنها  را گفتم اول کسی خاطره ها

. یعنی بانر خاطره ها را میخواهند نشندندببتا از شکاف هایش تیر کرده و به چنگ محکم  استریسمان ضرورت 

ی ستون پنجم شود کبیر امیر نمیشود، زیرا او به ستون سهویت پیدا کند، باز هرک ۀتذکر ،تا محفل دچهار میخه کنن

ود. خوب ببین از دوستونش یکیش خالص ش رفتار برک دانسیزیر بغل بگیرد تا از  کهنی به دوتا سوته ضرورت دارد 

 دارد.  نیازدیگر  ستونسه  کم از کم ستون پنجم شوداو می لنگه تا 

رسم کراسی به هوا کرد، خروس قصه گو در گوشم ه آنگاهی که بیریا سرنای سنگسار ادمین ها را پُفید و سوته را ب

در اینجا هیچ  نستون پنجم کیست؟ گفتم نه مشروع کرد به افشای ستون پنجم، گفت می فامی که آذان داده و باز 

ریا در دست دارد، باشد حتمن با تو موافقم. یکه ب ۀنمی بینم باز چه رسد به ستون پنجم. اگر منظورت از سوت یستون

وقتی گفت  ؟که کیست، گفت بلی ؛ گفتم کیست فهمیگفت نی بیریا سوته ره ده جان ستون پنجم گرفته، گفتم تو می 

دیگران مست از نگاه مستت بد نگاه های  با یعنی تو ،. گفتم عجبنسیل میکن ادافهیم سوی  هیگن همستون پنجم م

ببین  ار ادا ستون پنجم است؟ گفت هیچ شک ندارم. اونه خودشان سر پُت افشا کدن. گفتم روی خدا که  فهمیدی

 ستون پنجم مشکل داری. گفت چطور؟ شخصِ شخیصِبا  وت میدانم. ؛ اوبال داردرقم داوری نکنن ای

خراب  تا  لنگر می اندازدو چهار ستون دیگر  برسوار   ستونیست ستون پنجم چیست؟ گفت ستون پنجمپرسیدم 

 .شان کند

 خدا گر پرده بردارد ز روی فکر آدمها   

 چه تعریف ها شود کنده، چه تفسیر ها شود گنده

 ن تشریف دارد.گلوخی شبیانپای  و زده زیر غوطه یی سوراخش جیبِ بغلچاۀ  که سر حریف در آنگاه بود فهمیدم 

 . آنچه در کتاب خوانده بودم برایش گفتم.آرام نگرفت متعلیق معنی لم دهم؛ اما دل پهلویخواستم بر 

 وال یکی از سرکردگانمیالدی( هنگامی که ژنرال مُ ١٩٣٦ - ٣٩در جنگهای سه ساله اسپانیا )» در کتاب خوانده بودم:

سپاه ژنرال فرانکو با ارتش خود به سوی مادرید پایتخت اسپانیا پیش میرفت، برای کمونیستها که بر شهر مسلط 

 پیش مادرید سوی به جنوب و شمال و غرب و من با چهار ستون سرباز و تجهیزات از شرق»بودند پیغام فرستاد که: 

 در که داریم هم "پنجم ستون" نام به دیگری ستون بلکه نکنید حساب ستون چهار این روی فقط شما ولی آیم می

  موافق ما با هم شاید. کنند می فعالیت ما برای ندانسته یا دانسته که ادرید و حتی در میان جمع شما هستندم
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. شود می تمام ما نفع به مستقیم غیر اعمالشان لذا هستند مخالف صد در صد شما نظریه و عقیده با چون ولی نباشند

بترسید که در تمام امور و شئون شما نفوذ دارند و راه  "مپنج ستون" این از ندارید واهمه اعزامی ستون چهار از اگر

 «ورود چهار ستون را به داخل شهر هموار می کنند.

همینطور هم شد و باالخره ژنرال فرانکو با کمک همین ستون پنجم و خرابکاری آنها توانست پایتخت اسپانیا را 

از این تاریخ است که دو کلمه ستون پنجم وارد اصطالحات سیاسی شد و به عامالن اجنبی و به طور کلی هر  .تصرف کند 

 فرد و دسته ای اطالق گردید که اعمالی به زیان و ضرر خودی و سود بیگانه انجام دهند.

آنهم به نفع بیگانه  چون او نقش تخریبی ،نمیتواند ستون پنج باشد ادا و ؟!ستون پنجم چیست حالی فهمیدی که

ولی قلنج شکنی دارد؛  بی قاف اما آن فرضیۀ فیثاغورثی ات که گفتی ادا رهبر پُشت پرده است، گرچه  با قیاس  .ندارد

 شود. مشروط شاید مقبولِ تانستیمستند ساختی و شهود حاضر  اگر 

 "یهمان شیوه پنجم دارچون ستونی به ی    چه کاری به شک و شبهه مردم دار تو"            ؛  ولی

 .بچرخد، اگر آنها نجبند، این چرخ محفل چطور یبه ستون پنجم می آویز را محفل  متحرک فعالچرا شکاکانه هر  و تو

  ....و به هکک افتادپاک کرد  چپش غرافیای دهن را با آستینججام خالی را سرکشید 

 دامن مستی به آسانی نمی آید بدست"

  "نشه پیدا میشودباده خون ها میخورد تا 

 ادا  ،شگفتم ؛فیر می گردهکک  مسلسلوارو  بودشده  وبال پرندۀ بی پر، دستش به میخ و نافش به تیغ ،سرنشینآن 

از آشپزخانه با و یک تولی بیریا و سوته فرکیش،  ،، مستولیغزال، ،کبیر، زرلشتشنید همراه با پامیریحرفهایت را 

ستون پنجم  سنگین ۀسای زیردر  هککش بند آمد و سر را درزیر بغل گرفته از ترس  بطرفت می آیند.کفگیر ومالقه 

 من ماندم و آتش و عطش تشنگی جنگل پرسش های بی پاسخ.... نکیانه،خُپس از  درد سرِ و او ماند.  خوابش بّرد

 شبی که قصۀ فانوس و باد می گفتند"

 "چراغ ها همگی زنده باد می گفتند

 
 کهنه زری کو ؛ کلیک کنید ، بشنوید و لذت ببرید

 

https://www.youtube.com/watch?v=3JouImm1plE
https://www.youtube.com/watch?v=3JouImm1plE

