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  پيام دردناک

  طنز

  

بود،  و اطراف را فرا گرفته ء، فضاسرکشيده بود، دود غليظ سطح آتشلمبه کنان از ھرطرف شعله ھای آتش جھنم 

 آتش چون امواج ه ھایلمب. خ را خفه کن و مکدر ساخته بودز دوۀسوخته بوی گوشت بريان محيط و محوط

ثاری از آستی يمرگ ون  جز،ه را در اعماق خود می بلعيد و نابود می کردند وھرآنچبحرھرطرف زبانه می کشيد

که لباس آتشين در بر و گرز آتشين  لیدو ملک قوی ھيکل و زشت چھره در حا.   حيات و زنده بودن ديده نمی شد

را از اعماق آتش بيرون می ای و دست می اندازند و پيکر نيم سوخته  در دست دارند در صحنه ديده می شوند

ستد، دود غليظ و ي آتش می اۀ است در باالی کندی از تازه جوانیپيکر نيم سوخته که معلوم می شد اسکليت. آورند

چشمانش دو قوغ بزرگ آتش است و زنجيری . انه ھای دماغش می برآمدپرخوشھا و  گازشعله ھای کمرنگ آتش 

 . ستادهيدستان و گردنش سخت پيچيده شده و منتظر ھدايت ملک عذاب اه که از حلقه ھای آتش ساخته شده ب

فضای جھنم می پيچيد به جسد سوخته در يک لودسپيکرجرداشت و ه آوازسھمناک يکی از ملک ھا که شباھت ب

خ موظف ھستيم آمديم ز ميدانی ما منحيث خبرنگاران و ژورنالستان دو!جانی و کارای انسان ناب: جان، خطاب کرد

ی داشته باشيم  واز تو بشنويم تا اگر خدا بخواھد باعث عبرت دگر ساکنين کرهَ خاکی اتا چند دقيقه با تو مصاحبه 

  . گردد

 . دارد ماس کرده چون لوله کباب به آواز لرزان صحبت میجسد سوخته با زبان چون ماھی بريان شده ولبان آ

 و خون در رگھايتان در جريان و ھنوز قلب ھای تان در حرکت است که ھنوز در قيد حيات ھستيد ای مردمانی

افسوس ما  .ه که زندگی چقدرزيبا ولذتبخش بودآ . آن لذت ببريدۀلحظ و ازھر ، قدر نعمت زنده بودن را بدانيداست

معرفی ھستيم در دام  انسانھای شيطان صفت افتاديم وسخت فريب " انتحاری"نام ه وردگان که نزد شما بفريب خ

 .   شديم که جبران پذيرنيستیبزرگ مرتکب گناه عظيم و و م که پشيمانی سودی ندارديخورد

ی و ای پدر زحمت رامی ھارا متقبل شدآ جانت پروريدی وبرای آرامی من چه ناۀای مادر مھربا ن که مرا به شير

 . کنمکه بزرگ شوم تشکيل عايله  که برای بھترساختن زندگی ما شب وروززحمت کشيدی به اميداين،کش من
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وطنداران گرامی و باالخره عالم  ای خويش وقوم و. خدمت شما را کنم وروزی عصای پيری خودت و مادرم شوم

 .     شما خجالت وشرمسارھستم ۀبشريت نزدھم

دست ھا، آن ه ح بيآن ريش درازھای سر تراشيده ھا، آن شکم بزرگ ھا و تسب. االنم را فريب دادندمن وھمس! بلی

 خدا ناترسھا ما را با نشان دادن بازارھای ،ريش خينه کرده ھا و چشم سرمه کرده ھا،  باالخره آن شيطان صفت ھا

 ارا برای آموختن قرآنکريم و مسايل دينی نزدکه پدران و مادران با دل ھای پاک م سرخ وسبزفريب دادند درحالی

: و می گفتندند ق و تخنيک آدم کشی وجنگی را می آموختاندرستادند ضمن تدريس دينی ما را طراينھا به شاگردی ف

. ستھان ابديت مال ما وشما مسلمان ھا خاکی برای کافرھا و نامسلمان ھاست و آخرت و جی پرجنجال کرۀای دنيا

دست ه ين دنيا چقدر مشکل و تکليف آوراست ، پدران تان به چه زحمت و تکليف لقمه نانی باگی درشما ببينيد زند

 . دنمی آور

شما ھا بايد زحمت بکشيد تا يک کسب وکمال ياد  .مادران و خويش و قوم تان به چه مشکالت دست و گريبان ھستند

 آيا خرچ طويانه ومصرف .خانه شويد وخره صاحب زن واوالد باالبگيريد و خود را صاحب يک لقمه نان و

در طول اين زندگی پر مشقت آيا مرتکب چه گناه ھا وچه خطا . سی تان را خودتان و پدران تان تھيه می توانيدوعر

ای برای آخرت خود برده می  رويم  توشه ين دنيا میاداند در آخرعمر که ھمه دست خالی از خدا می. ھا شويد

 رود ويا بی ايمان؟  ن ازين خاکدان با ايمان میو يا نه؟ آيا انسا توانيد

روی سرخ  و و دست پر ين دنيای فانی که با توشه ای سرشارا که بھترين و آسانترين راه ازنده مامی آموختاندب

اين عمل ازبين بردن کفارو پشتی بانان و ھم پيمانان نا مسلمانان ".  عمل انتحاريست"وسربلند وسرفراز گذرکنيم 

وران بھشتی ه مجرد داخل شدن در آنجا ح ب. داخل شدن در بھشت برين استۀترين طريقھسانترين وکوتااست که آ

زندگی   و غلمان چون نوکران کمربسته درخدمت تان ھستند، در آنجاندشما را پذيرائی کرده و خير مقدم می گوي

که ميل  ه نگينه ازھر کدامیدان قصری از يک. عسل جاريست و ھر طرف درزير درختان جوی ھای شير. ابديست

گناه ھای پدران و مادران و بزرگان . زمرد، ياقوت ، الجورد در اختيار تان گذاشته می شودۀداشته باشيد از يکدانھ

اما نا گفته نماند که ھر آنکو . اين امتياز نصيب شما است و بايد ازين استفاده کنيد. تان از برکت شما بخشيده می شود

 .   تان زندگی را پدرود می گويند مھمان شما ھستند ومی توانيد آنھا را با خود به بھشت ببريدمراھ عمل شما ھينادر

وران سمين تن و زيبا روی خواب از چشمم پريده بودم که از شوق بھشت و رسيدن به حثير آمده أ زيرته ایبه انداز

  .  کردم به اميد رسيدن نوبت بود و دقيقه شماری می

بھشت "می فرمايد ) ج(دانی که خداوند نمی! ای ملعون گناھکار : ک دو باره در فضای جھنم پچيدآواز سھمناک مل

سالم ه نام تدريس دين مقدس اکه بی آن کسان" نان ی ايماجای نيکو کاران و پرھيزکاران است نه جای گنھکاران وب

ی سوزند و به عذاب ابدی گرفتار می ين آتش ماو در گيرند شما را راه غلط نشان داده عنقريب درکنارشما قرارمی

  ختم  . درين اثنا گرز آتشين در فرق سرفريب خورده به شدت خورد و در اعماق آتش فرو رفت .شوند

  


