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جوش آمدن سيستانیه ب  
 

رايم زده شود تيلفون  کمتر٢٠٠ از کهبی نام نشر شده روزی نيست خر آروزيکه شماره از  ون . ب م تيلف ه رق م ب ا رق ھ
 درامديگر در عوض سالم و عليکی با دشنام خواھر ويکی . ی به شيری که خورده ام صد رحمت می فرستدساست ، ک

ن شايد . دگی خودرا نشان می دھداتربيت خانو ا اي از من ب ه ب دا شود ک ده باشند سؤال پي ام را نخوان برای آنھائيکه بين
ضاد روب ا قضاوت ھای مت ين ب شته ام  هريش سفيد چه کاری کرده ام  که اين چن ار  ب. رو گ ه ک سم ک ان ق ه سر خودت

ال کسی را دزدی شفاخانه ويا مکتبی ساخته ام  نه. خاصی انجام نداده ام  تا مورد تشويق وتحسين قرار گيرم ونه ھم م
درا دو ودشنام ھمه  دراز نموده ام تا يک مشت انسان پست اين دستکسی ويه به ناموس  ه کنن اری . به من حوال ه ک ک

ادر غدار شروع می عکسھا . عه عکس از خاينان ملی در قرن بيست وبيست ويک استکرده ام فقط چاپ چند قط از ن
ردد تم می گ روش خ ين ھيچ در . شود وبه کرزی وطن ف اران ب ه ترکی يک از جنايتک ده ، ن اقی نمان زدم ب ين –از ن ام

ب وسگ وسگورش رک نجي م بب م ھ ده ونھ ه . وباندشان مان سعود ب دين، م انی ، گلب سم رب ين ق زاری سياف ، ھم ، م
د ده ان ع ش ا جم ه در آنج ران ھم ه . وديگ د وسگھای ب ی گوين د م ت بدھ دا براک وم خ د ومظل ردم درد من اطر م ين خ ھم

  . جنايتکاران دو ودشنام می دھند
ون بلنيزنگ تگذاشته بودم  که بازھم سر جايش نيدن يک مقدار دعا شگوشک تيلفون را بعد از تازه قبل ھفتۀ  . د شدلف

  . ادب جواب سالم را دادمبا . را برداشتم از آن طرف يک صدای غور وگرفته سالم دادگوشک 
  مرا نشناختيد؟ "گفت

  :تمام عجز گفتمبا 
در صدا در تبه .  خدا کند از من آزرده نشويدنشناختم ، به خدا  نی ه ديگر يخاطری که اين روز ھا آنق ون شنيده ام ک لف

  .می شناسمنن صدای خودم نيز در آن بي
  . من سيستانی ھستم:گفت
ون عضو که ای داد وبيدادوبه خود گفتم باره گوشم جرنگ کرد يک  ی"، ديگران کم بود که اکن ه " شورای انقالب م ب ھ

را عکس من را که . تلف مثل برق در ذھنم خطور کردخمافکار . سراغم آمد او از من چه می خواھد؟ اگر گله کند که چ
  .لھابين آن جنايتکاران چاپ نکرده ای چه جواب بدھم؟ واز اين قبيل سؤا

  : وگفتم م خيلی زود بر خود مسلط شد ومخودرا کم نياوردمگر 
  ؟ريب ھا افتاديدغياد به از ما آقای سيستانی، چه عجب که سالم 
ولفکر  ا دور از ادب معم ی زود وحت را خيل د، زي الم من خوشش نيام ات تيلمی کنم وی از لحن ک  سر یونفی در مکالم

  :اصل قضيه رفته گفت
وردم تو  ز در م مرا می شناسی که در موردم اين چنين بد وبيراه ميگی؟ مگر من به تو چه کرده ام که يک روز يک چي

ن گپ ھای می نويسی وروز ديگر چيز ديگر؟  تو يک آدم ريش سفيد ھستی ، پايت دلب گور رسيده خجالت بکش از اي
  !زشت وبيجا

م ًھان آورد دفعتا جتکه خوردمدوقتی کلمه لب گور را به  وز ھ ه ھن ن ک ل اي ی"، مث ه " شورای انقالب وجود دارد واو ب
د ز حکم صادر می نماي وده اھر صورت وی را متوجه طرز گفتدر . مانند ھزاران افغان ديگر، به اعدام من ني رش نم

  :گفتم
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ل که  مانیزويا بد بختانه تو را از خوشبحتانه  ردار"در دارلمعلمين کاب امرز استاد"بکس ب دا بي اک" خ ودی می " ړک ب
یسجاسو ھم اطالع دارم واز اينکه مدير آنوقت ليسه نادريه" صالح فضل"مناسبات تو با از . شناسم ين انقالب  ی معلم

رچم از . آن مکتب را برای مدير می نمودی ھم اطالع دارم ان خلق وپ ی"زم ه خوشبختانه " شورای انقالب وروسھا ک
  نقدر غرابه می کنی؟يبگو که از کجای گپ من خوشت نيامده که ااال  ح.دنتمام خاليق خبر دار

  :افتاده گفتش ًکه ايستادگی من را ديد ھمانطوری که دفعتا به جوش آمده بود، از جووی 
ان مگر .  ، من تو را ھيچ نمی شناسم عزيز من ه جاسو.... " افق"از زب را ب وده ایسم تھم نم ن . ی م تاي ار درس  یک

  .نيست
سته ام امرد دان ا را ن شه آنھ ده و ھمي دم آم ورد  از کلمن که در زندگی از آدم ھای پشت سر گوی ب ه در م ات زشتی ک م

شناسد وپشت سر کسی دشنام ا  ب. به کابرد سخت عصبانی شدم" افق" آقای ه حد خود را ب صدای بلند برايش گفتم ک
م داردجاسوسی نکرد" کبير رنجبر"ندھد، اگر مرد است وشرافت دارد وبه راستی برای  اع از در عوض  ه است، قل دف

د خان"اوالده سردار  ده محم د "پاين اع کن ودن ، از خود دف ی نم ر را عطر بھشتی معرف ر کبي سوار امي ن قطی ن  وتعف
  . ومن جاسوس نبوده امدروغ می گويد" افق" وبنويسد که آقای

ورد وی داشته در دوران طوالنی خيانتش به مردممعلم ديگر ھمکار وبرايش گفتم که من از ده ھا ھمچنين   مطلب در م
  .ودارم به علتی از آنھا ياد نکردم تا کسی فکر نکند که بر مرده ھا تھمت می زنم

ان  که از برخورد قاطع من باز ھم عصبانی شده بود ھرچه دو وسيستانی  ی از زم ان بچگی يعن بکس "دشنام از اززم
ه دست آورداول فکر در . ه گوشک را گذاشتنمودم  به ياد داشت نثار"برداری ون وی را ب ا شماره تيلف ودم ت ا نم ه ب

ا  ايمهبرا ھمان زبان خودش  دشنام ھ ه نم ده حوال ده  مرچ چاريکاری مالي ازی وی را خوب دي ه کس شادی ب ا ھم  ت
م تا . با شما درميان گذارمو فونی را نوشته لًبعدا فکر کردم جريان مذاکره تيمگر . بتواند ھم قصد خودرا گرفته باشم وھ

  :يک حرف را بايد بنويسم  در غير آن عقده به دل خواھم ماندمگر . شما از آن بيخبر نمانيد
  !سيستانی

  "ودتخ... دادی جمع مرچ چاريکاری حواله " افق"ھرچه دشنام به من وآقای "
  
 


