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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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 Satire  طنز

  
 ھمايون باختريانی

  ٢٠١۶ جنوری ٢٣
 

  ترافيک راھنما

  
و بار مردم و موتر  تظر تکسی ايستاده بودم و در عين زمان منظرۀ بيرندر تقاطع سالنگ وات و چھارراھی صدارت م

به روی  موتر پوليس که در رو) لود سپيکر( تماشا می کردم که ناگھان صدای خطرناک و بلندی از السپيکر ھا را نيز

خيلی ترسيدم اول خواستم از منطقه فرار کنم، فکر .  ی به بلندی انفجار يک بمئصدا -آرشيف ملی ايستاده بود بلند شد

 بی حد بلند و - آمد متوجه شدم که صدای مايکرافون بود یيک اندازه که حواسم دوباره به جا. کردم که انتحاری شده

تکه و پتکه کرده موتر ھا و عابران را تنظيم ايکرافون حرف می زد و باالی مردم  پوليس راھنما در ما-گوش خراش

موتر حاملش در کنار جاده مخالف جريان  صدا،  صدای قومندان پوليس که در موتر شيشه سياه  نشسته  و .  می نمود

او بی نھايت عصبانی، متعرض . - پارک بيجای اين موتر پوليس ،خود باعث بير و بار شده بود - رافيک پارک شده بود ت

 کند و بدون وقفه باالی موتر ھا، بايسکل سواران و ديگر ئیو خشن و بد زبان بود،  وظيفه داشت تا ترافيک را راھنما

  . کرد ر  شان میزد و يگان فحش و دشنام نيز نثا عراده جات داد می
اگه از موتر پائين شدم يک !  )نمی شوی(بسيار چشم سفيد ھستی، تو ھيچ آدم نميشی! کروالی  سياه ...  «- 

ده گپ نمی فھمی گفتم حرکت کو . که يک چشمت خنده و ديگری گريان کند)خواھم داد(برت خات دادم ) تکت(پارچه

  .ه آھسته آھسته حرکت کرد و از منطقه دورشدکروالی سيا» .برو ديگه حوصله ام طاق شد)... کن(

ه ! سراچۀ تکسی! سراچه«- و، ن اونجه جای استاده شدن و توقف است؟ حرکت کو، نه خوده جگر خون ک

  . با صدای متعرض تر و بلند تری داد زد» .مره

ه َاگر پائين شدم ھر چار تيرت را پنچر می) ...می گويم!(سراچه به تو ميگم..«  ا خان ه ت نم ک ریک اده ب   پي

  .موتر سراچه ھم آھسته آھسته شروع به حرکت کرد» ! ُ؛  برو گفتم)بروی(
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ِدم ر! خرواال«  - ه )برای(یِرپياده رو ب. وی موتر را ايال کنَ  چی است؟ که تو در مابين سرک ايستاده استی؟ اگ

اگه پائين شدم با چوبت ... بچۀ ! گفتم برو! برو گفتم . خرت نمی فھمه تو خو ميفھمی که سرک بری موتر است

     ».شکلت را گم کن. بزنمت که خر را کسی نزنه) آنقدر(ايقه 

  »!برو بخير ... تونس بيادر خير ببينی اينجه توقف  ) مينی بوس! (تونس«     - 

رده د! در مابين سرک ! بايسکل دوپشته« - ل ک د خود قي ائين شدم از ق ه پ ين می مرگ ترا پيش انداخته؟ اگ ه زم

 » . ديوانۀ ما کدی، صدقۀ ھمو ريش شوی، مردار خور.زنمت که مثل خربوزه گرمک دو پله شوی 

 .بايسکل سوار که آدم قوی با ريش انبوه بود به سرعت تير فرار کرده و منطقه را ترک گفت

يد و نزديک  ه گوش رس ه  ب ده می وسط غالمغال بود که از دور صدای آالرم، شبيه به موتر اطفائي وتر . رفت ش يک م

وتر » پايکپ«بدرقۀ پوليس شھری  ه تعقيب آن يک م د و ب ود، نزديک ش ر ب ا کالشينکوف پ وليس ھای مسلح ب که از پ

  .خواستند از ھمين مسير عبورنمايد کالس زره پوش با شيشه ھای تاريک نزديک شده و میمرسدس بنز  اس 

  .  پائين شدپوليس راھنما دروازۀ موتر را باز کرد و از موتر

ُبا تعجب ديدم که يک آدمک پچل، سيه چھرۀ الغر و کوچک اندام است؛ خالف آنچه من فکر می کردم  طاقت يک سيلی  ُ

د،   می)معلق(را نداشت و با يک مشت  سه مالق ين بکوب ه زم اره ب خورد؛  چه برسد که آدم را از زمين بلند کرده و دوب

  .کرد بچه ای لباس پدر خود را پوشيده باشد د که آدم فکر میيونيفورم پوليس آنقدر در جانش کالن بو

ان خارجی را حمل می ه مھم ز ک ستاد و يک سالمی عسکری  دويد و به طرف موتر شيشه تاريک بن ار سی اي رد تي ک

یئجانانه برايش تقديم کرده و ھمانجا ايستاد تا موتر ھا د ی که مھمان خارجی را بدرقه  م ور کردن ه سرعت عب د ب . کردن

روش روان شده .  خود سوار شودئیمی خواست دوباره به موتر راھنما ه ف چيزی راه نرفته بود که به طرف کراچی کيل

ز« : به کيله فروش کنار جاده گفت  ا حال چي روش گفت » . ی نخورده امبچيم يک درجن کيله بده که از صبح ت ه ف  :کيل

  » . نخورده باشی برايت بدھم که در عروسی اتئیقومندان صاحب کيله ھا«

  » چندشد بچيم؟«: قومندان گفت. کيله ھا را در يک پاکت کاغذی انداخت و به قومندان داد

  »  .صدقۀ سرت! کند قومندان صاحب فرق نمی« 

اره ۀدو عدد نوت چملک شده د»  .نی، بچيم بگير پيسی ته«  افغانيگی را برايش انداخت، خريطۀ کيله ھا را گرفت  و دوب

  .السپيکر دوباره چاالن شد. ر شدبه موتر سوا

ه را در روی سرک ...بی جای ايساده نشو، برو که راه را بند کدی ! تبنگ واال «-  يگم، پوست کيل و م ه ت روش ب ه ف کيل

  » ... نينداز که کدام نفر 

 

 

 
 


