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 خربوزه از شهر یهم داستانباز
 

 

 ها و یعدالت یب نکیا خربوزه نوشته بودم و شهر در را ازهایامت ها و یعدالت یداستان ب 2017 یهفدهم فبرور من در

رار ق هیتجز یحت مرج و خطر هرج و در میبه ارث گرفته بود اکانین را که از یواحد کشور شتریب یها یطلب ازیامت
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 دخواندن یخربوزه م همان شهر ایها  یعدالت یب و ازهایامت که آنرا شهر یکجا خوانده ام که در شهر دانم در ینم

 یشهر بُرج نیا . دردادند یخبر م گرانید یشان برا تیاهم قدرت و به حساب زیاشخاص را ن بود که مرگ یرسم

او  راک گفت کس و یم کیاجل را لب ییشهر داع اکناناز س یکی ینصب کرده بودند که وقت یزنگ جآن بُر در بود و

 کیبُگه بود فقط  لگه و از نبه اصطالح صاحب اعتبارا ایشهر  بیغر مردم اگر متوفا از رفتند و یآن برج م در

 یچشم از زندگ یاجتماع رسوخ اعتبار و فاقد و یعاد آدم کی که دندیفهم یآن زنگ م مردم از و زدند یزنگ م

 یدولت سه زنگ م نمستخدما موران وأم یبرا زدند. یزنگ م بود دو یم انیبازار و تاجران زا اگر است و دهیپوش

در  نواختند و یچهار زنگ م شیبود برا یفوق رتبه م ۀمشاوران گماشته شد و انیقاض ران،یاگر از وز زدند و

 به سراغ لیکه حضرت عزرائ دندیفهم یمردم شهر م زدند و یجمهور پنج زنگ م سیرئ پادشاه و صورت مرگ

در  یارزش نداشت مدت شیبرا گرانید ییزندگ یمجاز مست که اعتبارات یرند یدولت آمده است. بار سیشخص رئ

ت هف زنگ را برداشت و ۀدست آن برج رفت و در آگاه شد و ازیامت بر یمبتن رسم نیا از کرد و اریشهر اقامت اخت

  :دندیرساز مست پ و ختندیر رونیخود ب یاز خانه ها لمعمو ریغ یها زنگ نیبر زنگ کوفت. مردم شهر همه با ا همیپ ۀضرب

  "؟یرده است که تو هفت زنگ زدم یزود بگو که چه کس"

 رده است." مهم م اریبس یگفت مرد او و

 ." یزدیرده است چهار زنگ مرتبه م مشاوران فوق از یکی ای و یقاض ای ریگفتند اگر وز

 ها بود!"  نی" اما آن مرد مهم تر از ا مست گفت:

 ." ستیشهر ن نیا پنج زنگ سنت باالتر از یول یزدیرده است پنج زنگ مس دولت میما الل اگر خود رئ گفتند:" زبان

 مهمتر است!"  زیدولت ن رئیس" آنکه مرده است از  مست گفت:

" ت؟اسرده م یبگو ک زود باش و رد؛یکه بم ستین یشهر کس نیا دولت در سیمهمتر از رئ" گفتند: و دماندندرمردم 

 وان گفت." تن یگریحضوِر د دولت در سیحضور رئ راز را ُجز در نی"ا مست گفت: و

 رده استشهِر شما عدالت م در سیرئ "جناب گفت: زیمست ن دولت بُردند و سیضور رئبه ح نلوپا مست را لوله و

 شماست."  عدالت مهم تر از هر کدام و
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 2از 2

به  یکه در شهر شما جوان میگویتان م یبرا انیگر مانبا چش مست استم و جمهور! من امشب همان مرد سیرئ بجنا

 ج()ز خداکه نه شرم ا یزورمندان نکهیا جان سپرد به خاطر و ش زدرا آت خود یجناب عال کنار اقامتگاه در روزینام ف

 ماشبه  خود او با آتش زدن بود ناموِس او باشد. که قرار به عنف کردند تجاوز ینه ترس از قانون بر دختر دارند و

 رده است. دو با هم م تقوا هر شهِر شما عدالت و که در کرد اعالم

 !!را ندارندد پاس ناموس خواهر خو نکیا یرا داشتند ول نگانگایب سنامو مردم پاس نیا یروز گار

 جمهور!  سیرئ جناب

تقوا را آتش  عدالت و یبا خود ارزش ها را و خود روزیهمانجا که ف در و دیا افتهیناموس را ن متجاوزان نیا یوقت تا

 بودن و یکس داستان جد چیه و ردیگ یشما جان نم طیتقوا دوباره در مح عدالت و دیبه دار بزن دیزده است نتوان

 .دخر یهم نم یزیرا به پش شما داشتن نیدسپل

 ییمدع نیمرد، ا نیکنم که ا یم یجهان احساس سر افگندگ زنان تمام خود و همسر برابر مرد در نبه عنوا من

دارد  سیلوکه قانون دارد، پ یشهر کرده است در فلک را کر که الف شجاعتش گوش خیرأبُت شکن ت نیا و یمسلمان

را که پنداشته است نظم  یزبون است که زن آن قدر زار و یلعنتت هم دارد در دست آن شهو جمهور سیباالخره رئ و

 یخود عضو نیسرزم یبرا و اموزدیرود که علم ب یم یبه همان دلگرم او کند و یم تیحما جامعه از او قانون و

 :زند یم ادیفر رود و یم کشور شما ۀخانه به خان روزی. روح فدهدیم قرار تجاوز مورد باشد؛ دیمف

ناموس  یفرد دفاع کند آن جامعه ب گر جامعه قادر نباشد که از ناموسا جامعه است و مردم ناموس فرد ناموس یآ"

د شو یپوچ م یجوز زین یندارید یچنان جامعه ادعا در و رندیم یم دو تقوا هر آن جامعه عدالت و در شود و یم

 ".نخواهد داشت یداریرخز که هرگ

 :خواهم کرد که ادیا تر فرت استم که بازهم رسهمان رند مس من و
 

 ا صورتندـه نیردانند انه مــ ـــــنیا

 وتندـهــش ۀـُردــمـ د وـنـامـن ۀـتـشــکُ 

 شهوت مرد کو؟ وقت و مخش وقت

 به کو کو نــــمـیـنـچ یردـــم بـطال

 جهان در یردال مح دو نیو درکـ

 انــروز جــاو کنــــم ام یداـــا فــت

 رَذکَ  و شیر ین ستیمرد نیا یردم

 رخردان )....(ِ شاه م یه بودنـــ ور
 

 اموالن یومثن
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