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 طنز

 انتحاری
 

 این جمله نا خود آگاه بر زبانش جاری می شد:   یک پهلو به دیگر پهلو غلط می زد، هربار که از بدرو

 «صبح بخیر می بینیم.باز  کار دارم،مه همرای شما کافر ها » -

ار بسیگاهی فکرش به طرف مأموریت نیافته بود.  راه بدروبه چشمان هم خواب های صبح شده بود اما هنوز  نزدیکی 
 گاهی در بارٔه محفل دیشب فکر می کرد که: ،فردایش می رفتمهم 

و عاشقانه ای را برپا نموده بودند،  تشریف آورده و چه یک محفل عارفانهن چطور دیگر مال صاحبا با طالب های شا 
ا ت ی شود.با حوریان بهشت است که فردا به خیر و عافیت به وصلت شان نایل م بدرومی گفتند امشب، عروسی همه 

 بود. و پشم افشانی خوانی بود و ذکر بود و جستک خیزک و درود و دعامناجات نصف شب 

آمد اول چشمهایش را سرمه کرد، بعد از آنکه لنگی سیاه جدید را بر  بدروکنار و فربه کالن  در آخر مجلس مولوی 
بودند  اما برایش پنهانی گفتهدر این دنیا حق باز کردنش را نداشت  بدرودر جیبش نهاد که سربسته پاکتی  ،سرش بست

در کف را نیز نگ طال یک عدد کلید بر این مراسم، مولوی یرو در اخجنت است در که شهادتنامه اش برای داخل شدن 
  گذاشت. بدرودست 

بندگانش برگزیده که به این دیگر خداوند ترا از میان  در گوشش طنین انداخت که گفت: گپ های مولوی کالنو بعد 
خدا )ج( در آن بود و باش جنت است، در منطقٔه که همه شهیدان راه این کلید خانٔه دومنزله تو در سعادت نایل آیی. 

دارند، هفتاد و دو حور باکره در همان خانه انتظارت را دارند، تو وقتی آنجا رسیدی بسم هللا گفته با جرأت دروازٔه خانٔه 
  ..مجلل ات را باز کو و درای. و دیگر حوریان می دانند که چه کنند.

ان می یبرای چند ثانیه خودرا در میان آنهمه حور می شد،و باغ باغ ذوق زده  از یاد آوری این سخنان مولوی بدرودل 
همه ن با آ ،با این تنه و توشٔه الغر و نا شئکه  م می شد اما دفعتاً این فکر آزار دهنده به کله اش می آمدبدنش گریافت، 

دختر نا محرمی   پنجاه رسیده بود اما دستش به بدن –حوریان جوان چه خواهد کرد؟ زیرا اگرچه عمرش به چهل و پنج 
 :به دادش می رسید که گفته بود شکسته شود باز مولوی چاق تا می خواست مأیوس و دل تماس نکرده بود.تا کنون 

قوت و نیروی  (جمی شوی و به حکمت خداوند) خلق تنومند شدی در آن دنیا جوان بیست و چار سالٔه رشید وکه شهید  
و از این ناحیه تسکین  بدروبه مجردی که دل  ...که حتی کمر درد هم نمی شوی فراوان در وجودت آفریده می شود

 کرد: را شروع باز با خود ُغم ُغم  ،شدخاطر نا آرامش جمع 

 مه همرای شما کافرا کار دارم...

ا ب بعدوضو تازه کند. زی کشید و رفت تا را از چرت زدن نجات داد، کاهلی دور و درا بدرو ،آواز هللا اکبر آذان صبح
بحانٔه صخوردن احتیاط دستی به واسکت پر از مواد منفجره اش که در کنج اطاقش پنهان  بود کشید و پس از ادای نماز و 

بود، واسکتش را با احتیاط  و یک شخص دیگر که بگمان اغلب عربمختصر، مطابق هدایات شب پیش مولوی صاحب 
ٔه قران عظیم الشأن را که نا تمام و کنده کنده به حافظه داشت، در زیر لب خوانده در زیر کاالیش پوشید و یکی دو سور

 .از خانه به بیرون خزید

 می گشت زیرا برایش گفته بودند:برای پیدا کردن محل مناسب در بازار های مزدحم با احتیاط پایین و باال  او

. اگر خانه و حوریان مردار کنیرا ها خارجی  بایدنصیب شوی، میخواهی را  هابهترین خانه و زیباترین حور اگرـ  
اد همین تعدهم مستحق و ملکی اوسط می خواهی سربازان و افسران داخلی را هدف بگیر ولی با کشتن افراد باقیمانده 
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زندگی  بخاطریکه غیر از خود ما، همه مردمان دیگر که در زیر بیرق کفارحور و غلمان و خانٔه یک منزله می شوی. 
 می کنند، واجب القتل هستند.

 ه بود،را ندید شادیشوق ونوع بگیرد زیرا در این دنیا خو روی هیچ  عالیخواست نمره و منزلت  معلومدار می بدروو 
و در ، روی بهره مند گرددحور و غلمان جوان و زیبا  با زیستناز لذت بعد از شهادت خو بقیٔه عمر را  آرزو داشت

به این منظور هر سو که به نظرش مناسبتر می آمد کنار این، امتیاز شفاعت هفتاد تن از دوستانش را نیز حاصل نماید، 
 می کرد. طلبمی رفت و دستگیری شکار بهتری را از خداوند 

 مانند سگ های ولگرد کوچه به کوچه و از یک منطقه به منطقٔه دیگر سرگردان بود، بدروروز به نیمه رسیده بود و  
شب شیرین عروسی اش در  از خاطرٔه افکار گوناگون 

ومهمتر از دستگیری، بی خوابی  پیش، ترس و واهمه از 
انرژی و واسکت انتحاری،  همه یک و نیم دو کیلو وزن 

هم به  اینکه احساس گرسنگی توانش را کم ساخته بود 
توانش و  نیرو سراغش آمد، را ضعیف و ضعیف تر ساخته

 .رفت

نکرد و او که دیگر چندان رمقی   یاری بدروبخت با  بازهماما 
شکار دست اول مأیوس شد یافتن  از  ،در جانش نمانده بود

و تصمیم گرفت پولیس و  ملی را هدف قرار دهد.اردوی 
و غلمان درجه اوسط هم از سر  حور »خودرا قناعت داد که 
انگشتش را باالی دکمٔه مهم  یکی دو بار بعد « ما تیر اس

خوب انفجار تیر و خودرا  ساخت.مطمئن 

بود، باالخره شده زیاد هرجا  در بیروبار  ،بخاطر چاشت
چند به از ادارات مهم دولتی  ی یک پیشرویدر  بدروچشم 
آنها را پهره و پاسبانی بودند،  وف مصرکه  افتادپولیس 
توان نه تشخیص داد زیرا دیگر  بهترین شکار برای خود 

نه از روزگار خود  ،مانده بود در وجودش باقی پیاده گردی 
و هم وجدانش اجازه  بهتر بیابد آنقدر امید داشت که از این 

براهش را بیشتر از این در  اش نمیداد که حوریان چشم 
هرچه زودتر به وصل شان دست  می خواست  انتظار نگهدارد

  .یابد

جور کرد، که از کدام راه برود و در کدام نقطه دستش را باالی  هدایات داده شده عیناً مطابق بهپالن عملیات خودرا 
، وارخطایی از همین نقطه به سراغش آمد، کلمه و دکمه ببرد و در کجا خودرا بترقاند. چون در این کار بی تجربه بود

الی سی متر به سربازان نارسیده  هر چیزی را که به خاطر داشت بر زبان جاری ساخت، و حرکت کرد. فقط بیست 
 ، بست وو چشم براه هایش آن دنیاساکنین بخاطر تأمین ارتباط با  نطوریکه راه می رفت چشمهای بی فروغش راهما

 آهسته آهسته بطرف هدف به راهش ادامه داد.

ا ه با بسیار عجله به یکی از رستوران با بایسکل های شان نو جوان که شاگرد نانوایی بودند و دو ین فرصت ناگهاندر 
دید که یک کور بی احتیاط دفعتاً در پیشرویش سبز ش دومی ا گذشت ولیآنها از یکی رسیدند،  سر ،بردندنان خشک می 

ه ور را کیرش را چپ کند، ناچار شخص کهرچه کوشش کرد نتوانست مس، در بایسکل با داشتن وزن بیش از حدشد. 
 .نمود شسه متر دور پرتابچنان وردار کرد که ، با بایسکلش بدبخت بود یبدروهمین 

ه بفوراً که از این واقعه وارخطا شده بود، از منطقه فرار نمود ولی پولیس پهره دار که شاهد حادثه بود خودرا  کپسر 
نزدیک شخص مجروح که قدرت باال شدن را نداشت، رساند و ناگهان چشمش به تجهیزات زیر پیراهن موصوف افتاد 

 پی برد و گرفتارش کرد. به هویتش بی درنگو 
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که حتی توان سخن گفتن هم از او سلب شده بود، مانند مرغکی که در چنگال باز گرفتار می شود، لب و دهن  بدرو
  بسیار دیر شده بود. اما، تا دکمه اش را پیدا کندو دستک زد  خشک، هر چه تقال کرد

د و بتر بدبخت  انسانخوشبخت و تاج سر حور و غلمان خواهد شد، نشد و بار دیگر خودرا بزودی که فکر می کرد او 
رش منتظچقدر که بیچاره آن هفتادو دو تن غم بلکه  غم خودش آزارش می داداینبار نه تنها  زیرا خواندتر از پیش  طالع

  .دخطا خوردناز دستش  ،ییبا یک بی پروایی شاگرد نانوا از طالع بد،بوده باشند نیز در دلش سیخ می زد که اینک 
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