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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  سيد موسی عثمان ھستی

  ٢٠١١ جوالی ٠٤

  

  دمـنان می ترسيـد دشمــ زتھديرگمن 
  دست وبيباک نمی رزميدمه شمشير ب

  افتادم چوعقاب زخمی دست دشمنگر
 خنديدم  که میمی آراد آن روزـــيبه 

 

  "مادر فوالد زره" ھا در نقش "گل کوکو"
  

، به مانند تمام وطن دارانی که  دقيقۀ ديشب به اساس شنيدن زنگ تيلفون از خواب بيدار شدم٣٠ و ٢حدود ساعت 

 وطن زندگی می نمايد، شنيدن يل شان در مصيب خانۀ ھائی از فام کسانی در مسافرت دارند و يا بخشکس و يا

لفون در آن دير وقت شب، با آن که در سابق دوستان نيز به چنين کاری دست می زدند، اما از زمانی که زنگ تي

  . سخت تکانم داد؛ و آنھا از چنين مردم آزاری ھا ديگر معافم نموده اندمريض ھستم و نياز بيشتر به استراحت دارم

  :ھمين که گفته اند

ن گوشک تيلفون و شنيدن صدای طرف مقابل ذھنم با چنان سرعتی تا برداشت" چيزی که دل ميگه، دشمن نميگه "

  .تمام حوادث خراب را به سرعت مرور کرد که ھيچ کمپيوتری توان آن را ندارد

وقتی گوشک را برداشتم و خود را معرفی نمودم، از آن طرف صدای نوازشگر يک خانم ھموطن خود را شنيدم که 

  :پرسيد

  :ھستيد؟ در جواب گفتم" سيد موسی عثمان ھستی"مان و يا ھ" قاضی موسی"شما آقای 

  شما؟! بلی

  : خانم با ھمان صدا که به گفتۀ مردم دل از دلخانه انسان می کند، گفت

" محک باستانی"... لطف نموده بفرمائيد که آيا شما و يا دوست تان . اين که من کی ھستم و چه نام دارم، مھم نيست

   مستعار فحش و دشنام می گوئيد؟ھستيد، که اين طور از پشت نام
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  :من که اکنون از حوصله مندی و رعايت ادبم در آن نيمۀ شب تعجب می کنم، گفتم

نيز ضمن " باستانی"اين نکته را نه تنھا خود آقای .... و نه ھم دوستم آقای ھستم " محک باستانی"نه من ! خانم

را نيز به " باستانی"ات قضيه حتا دوستم ميل ھای آقای نوشته ھای شان با صراحت ابراز داشتند بلکه به خاطر اثب

  . و بيجا از پاچۀ کسی نگيرندنشان داد تا مطمئن شود" رياکار خپگير"

از آن گذشته، من چه ضرورت دارم که وقتی خود در ميدان روياروی قرار دارم، باز ھم از اسم مستعار استفاده 

  .نمايم

دوباره صحبت را آغاز " مکش مرگ ما"بود، با ھمان لحن نوازشگرانه و خانم که گويا درسش را خوب فرا گرفته 

  :نموده گفت

" بز مقدس"خودت ھستی که مدتھا با بيرون کشيدن سايت" باستانی"اگر پای دليل باشد، ما به خاطری می گوئيم که 

ز دو و دشنام ني" احمد شاه مسعود"وطن يعنی " قھرمان ملی"و پنھان شدن زير نام ھای عجيب و غريب، بر 

  .فرستادی

  :وقت شب، ادامۀ بحث فقط می توانست باعث اذيت من گردد، باز ھم با حوصله مندی گفتمآن با آن که در 

  :ببين خانم محترم

در ثانی من در ھمان . بودم" بزمقدس"ھمکاری داشتم، به اين معنا نيست که گردانندۀ " بز مقدس"اين که من با 

اشغالگران نوشته ام، " قھرمان ملی "و آنچه را در مورد. ا نام و نشانم به نشر می رسانيدمنيز مطالبم را ب" بزمقدس"

نه تنھا در ھمان زمان در ده ھا جای به نام خود آنھا را منتشر ساختم بلکه بعد از اين ھم در صورت امکان و يافتن 

  .وقت ھمان حرفھا را خواھم زد

ماً اين را می دانيد که من از آنانی نيستم که از چيزی و يا کسی ترس و يا شما که اين وقت شب به سراغم آمده ايد حت

اقل تاريخ چند سال اخير به وضاحت نشان داده حد . ھراسی داشته باشم تا خود را در پشت نام مستعار پنھان نمايم

بدون ترسی و يا " بينام"است که من نه تنھا مسؤوليت نوشته ھای خودم را می گيرم، بلکه با نشر ماھنامۀ طنزی 

 مسؤوليت تمام نوشته ھای آن نشريه را به جان و دل قبول نموده ده ھا ھمکار خود را از تعقيب و اذيت یھراس

  .حفاظت می نمايم" شب پرستان کوردل"و "  شبۀداروغ"

وقتی صحبت ما به اينجا رسيد، خانم با ھمان صدای نوازشگر، مگر اين بار عاری از ادب حرفھائی گفت و تھديد 

  .ھائی نمود که اينجا جای بيانش نيست

  :حال که داستان شب خيزی خود را برايتان باز گفتم، لطف نموده بقيه را با دقت بخوانيد

ن خانم می کوشيد تا گفته ھا و سؤال ھا را مال خود جلوه دھد، مگر سطح معلومات وی از قضايا نشان می ھرچند آ

داد، که سؤال ھا از خودش نبوده بلکه انسان ھای بی شھامتی خود را در پشت آن زن پنھان نموده بودند، از من به 

دو و نيم شب وی را در بستر يک مرد به ه و اين انسان ھای بی شھامت و بی ايمان که در عقب يک زن سنگر گرفت

  :مباحثه می فرستند

  .اگر ھمت داريد، خود پا پيش نمائيد و اين طور ذليالنه در پناه زنھا خود را پنھان نسازيد

اين را ھم بدانيد که وقتی زنھا را در حقوق با مرد ھا مساوی می دانم، اين تساوی را در انجام مسؤوليت ھا نيز قبول 

را چيزی نگفته " مادرفوالد زره"اين بار حجب و حيای روستائی زادگی بودنم موجب گرديد که آن اگر ، داشته

راھی ديدار شما سازم، بار ديگر با وی ھمان برخوردی را خواھم نمود که با شما فرستندگان بی ھمت و نانجيب وی 

  .در صورت شناختن تان انجام خواھم داد
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که دير وقت شب به بستر کسی سرمی زند را رانه، نمی تواند ماھيت کردار آن عفريته آن صدا با تمام حالت نوازشگ

من اجازه می دھد فکر می کنم، وی را شناخته ام، فقط جھت رفع ھر نوع " حافظۀ سمعی" تا جائی که بپوشاند،

 آنھا خواسته ام، را از" مزاحم نيمۀ شب"شک، بعد از اين که نتيجۀ پرسانم از مرکز تيلفون که شماره و آدرس 

  .فرستندگانشرسيد؛ باز من می دانم و آن عفريته و 

 خود نشان می دھد که اگر آن ی پرسشی از خواب بيدار نمايد، به خود خانم که کسی را نيمۀ شب به خاطرعمل ان

داشته خانم شخصاً سابقۀ ھمکاری با خاد و ساير دستگاه ھای جاسوسی و مراکز شکنجه گری ھيأت ھای تحقيق را ن

 به خصوص وقتی می بينم که .باشد، به يقين فرستنده اش که چه بسا شوھرش باشد، در اين جنايت تجربۀ کافی دارد

  .يکی از طرف ھايم چنان سوابقی دارد، اطمينانم بيشتر می گردد

  :و اما سخن آخر

است و دوستم ھم اسم خود را " سيد موسی عثمان ھستی"اسم من. نيستيم" باستانی"نه من و نه دوستم ھيچ کدام آقای

 ما داشته باشد، می تواند با ما در تماس شود تا در یھرکس حرفی، انتقادی، مطلبی به ارتباط دست نوشته ھا. دارد

در غير آن ما .  نيز برسانيمویچه در نوشته تذکر داده ايم به گوش آن ،ن گردد و در غير آنآصورت سوءتفاھم، رفع 

  . م نسازندرا به کار کس ديگری متھ

ديده و يا با وی ھم صحبت نشده ام نسرجايش، شخصاً در طول عمرم نه تنھا وی را " باستانی"احترامم برای آقای 

  .بلکه اساساً ايشان را نمی شناسم

  ":گل کوکو"حرف آخر برای فرستندگان 

 من از آنھا ھمان استقبالی را ھايتان را به سراغم نفرستيد، زيرا" گل کوکو"ھمان طوری که قبالً نوشتم بعد از اين 

  .ھا مستحق آن اند" مادر فوالد زره"خواھم کرد که تمام 

  


