
 بانيبه نام خداوند کشت

 :طنزنامه

  )قسمت اول( انيپارس يسازيت کشتياندر حکا

م، به نام يعظ يصنعتگاهمبرون، اند که در سرزمين پارسيان، در بالد گُبياورده باستاندر کتب  ،مطابق اقوال گذشتگان
ن صنعتگاه، ياندر ا. بکردندي هبسيار ساختهاي سفينه ،که اندر آن ، بنا نهاده شده بودير اعظم پارسيتوسط وز" يسازيشتکَ"

اوستاذ . صنعتگرحاذق ياکارگر ساده و عده ياعده: يي و رزق حالل کسب نمودندهزاران نفر مشغول به کار بودند
ن حرفه يبد و  يساکن بودند ،نين سرزمي، در اکه جد اندر جد ينام داشتند" سازيم کشتيحک"شه، ين پياوستاذان در ا

 يو سع يساز، در حرفه خود همت بلند داشتنديم کشتيحک .يلقب دادند" يسازيکشت يخدا"را  ي، ودانيمر .مشغول
چراکه ز صبحگاهان تا شامگاهان به  يو حرمت نهادند يرا همگان، دوست بداشتند يو. چ توقعيهيب يفراوان کردند

م خراش يحک يآفتاب تابان، رو .يبدادنداد ي ياک را نکتهيهر  ان کارگران، ويدر م يوول بخوردند ،داخل صنعتگاه
   .يه بکردنديس ،و چرده يبدادند

چهار  ييرا بنا يو. يز و همه کس بودنديکه حاکم مطلق بر جان و مال و اموال همه چ يبودند" شاه"ک ين صنعتگاه را يا
هر صبحگاه بر  ،شاه. شماريب زانيمان و کنيار و نديبس شمِکه با امکانات کامل و خدم و ح ، مشرف بر ملک،يودندق ببطَ
 يکه آفتاب سوزان بر صورت و يو البته مواظب بودند ينظارت کردند ،از دور بر اوضاع و يه زدنديتک شيکه خويار

ض و يتعو ،شاه ،ين ملک، هر از چندگاهيدر ا .ن گردديرين و پوست زيميس ي، چه آنکه موجب کدورت رويدندينتاب
چ يهي، بيوبرفتند يامدنديشاهان به نوبت ب .يامدنديملک گُمبرون خوش ن يآب و هواشان را يچراکه ا ين شدنديگزيجا
" ازادهغآ"بسيار بودندي چراکه  افاضاتشان را يالبته ا. و بس يآن بلد بودند نينوع کاغذ، يکشت نساخت از هنرِ ر و شر ويخ

 ين و لباسيريش يابا لهجه يبودند -طهران- راس الحکومه ياهالن از يهمچن. بودندي و از فضل پدر، بهره بسيار داشتندي
را  يالبته و. يبود فقضر و بر امور واحا ،در صحنه حاذق،حکيم  يدانستندبچه اينکه  يندرا خيال، آسوده بود شانيا. نيوز
  .يدان، راه ندادنديو در حلقه مر يامدنديخوش ن ،ک از شاهانيچيه

وي نديمان . پايانترش بکردندي زين هوا و رطوبت بي ،او روي. یاه قدم بگذارد، شاه جديد بر صنعتگانروزي از روزگار
در . يخوش آمدند اريرا بس ... زا وزا و پسرعموپسرعمه و يدندوبل يز جمع فامشان ينکه ايچه ا ،نديدخود را نيز همراه بياور

ارباب بودندي و سپس به اذن پدر به صنعت " يچوق ساز"و " ابريق سازي"اسناد ويکيليکس بيامده که وي سابقا بر صنعتگاه 
و از  يحاضر شدند يشگاه ويکه خالئق، همه بر پ ي، امر بفرموديکارن صبحگاه يدر اول .سازي مهاجرت کردنديسفينه

 يااههيهمراه، س مانياز ند يکي. يستادين صف بايو بر آخر يامديساز هم بيکشت مِيحک. يبهره وافر جستند يافاضات و
فرسخ و  يکفرسخ و عرض ده  يم به درازايکوهها بساخت يبه بزرگ ييهانهين صنعتگاه، ما سفيدر ا: "... که يارائه کردند



وجب طول  ۱۰۰که بودي کجا چه بودي و در  ي،کشت" آبشخور"که و پرسيد  متعجب گشتشاه ". وجب ۱۰۰آبشخور 
. يگوو پاسخ  يجلوتر آ !يها: پاسخ بدين سوال در بماندندي و حکيم را از صف آخر ندا دادندي که نديمان از .!يداشتب

که به ناگاه ...". ل تا سطح آب را يک ريز زِبلکه فاصله  باشدياي نمچيزي يا شياي شه سيمين، آبشخور ": حکيم بگفتا
؟ مگر تو را يراندبکه در محضر شاه بر زبان  يع بودين کدام واژه شنيسر، ارهيخگستاخ  يا"مان، بانگ برآوردند که يند
ناهمگون بر تعجب بودي،  حکيم که زين هجمه....". دندي؟ مگرمادر بزرگ نش ؟ مگر بر سر سفره پدر وياد ندادنديت يترب

  ۱۰۰و يبخواباندند، ين گستاخيا يم را در ازايحال، حک يا يعل .ين شيون و فغان ز چه روي بودياهرگز ندانستي که 
            !.  يوجب ۱۰۰آبشخور آن  يبه تالف يبنواختندانه يضربه تاز

مان، ي، در حلقه دوستان و نديشگيبه عادت هم. يآن بنمود يهانهيد از صنعتگاه و سفيعزم بازد ،صبحگاه روز دوم، شاه
 ،چشم يدست را به باال. يستاديآن با يو بر بلندا يک راه پله باال برفتيشاه زِ . ن گوشه و آن گوشهيبه ا يشدند يراه
 .نگردبا يدر، بر افق يکه شاه، زچه رو يدان و همراهان را تعجب برآمديمر. يره شديو به دور دستها خ يکردببان هيسا
 ۱۰۰د که ده فرسخ طول و يمگر نگفت. گردميد ميکه بگفت يبه دنبال آن کشت"شاه بگفتا . ديآمد و سوال بپرس شيپ يکي

 همان يقربانت گردم شما هم اکنون بر رو: "يم فلک شده پاسخ بداديحک". نمش؟يبيوجب آبشخور دارد پس چرا من نم
و از خنده، روده و  يمان و همراهان مدهوش شدندين بالهت آشکار شاه، نديز". د؟يگرديبه دنبال چه م. دياستادهياب يکشت

و  يگشتند خجلم، يعظ ين سوتيشاه ز .يدوچرخه زدند ،بر آسمان يو پا يزدند تلغَن يو بر زم يگرفتندبمعده خود 
شاه پس از کوتاه . يگرداننده تمسخر عوام نيتا دگر باره، شاه را ما يم بنواختنديبر حکهم گر يکصد ضربه ديبفرمود که 

 زِم را يمان ندانستند لذا حکيند. م؟ياستادهيبا يکشت يد که ما هم اکنون بر کجايبر خود مسلط گشته و دگر باره بپرس يزمان
شاه  ".دياستادهيشما هم اکنون بر عرشه ا! حضرتا ياعل: "م بگفتايحک. ياوردنديشان کشان بو ک يدنديرون کشيک بلَر فَيز

خنده  مان زِي، ندانهن صحبت شاهيز". م؟ياستادهيبر کجا ا هم اکنون بگو. سر ما يعرش که از آن خداست و باال: "بگفت
م ين تسليشان، جان به جان آفرياز ا ياو عده يرون زدنديشان بيشانيو رگ پشان کبود يچونانکه رو يسه برفتندير

گران يد و عامل تفرج ديسخن به گزاف نگو ،ن پسيتا ز يهمان شدنديمگر يکصد ضربه دي ،ميطبق روال، حک. يبکردند
ه ين عاريقزو ياز سنگ پا ي، روينکه ويشد چه ا يگري، شاه را مجددا عزم سوال ديکوتاه زمان پس از. ردايفراهم ن
و ندا درد  اردبگذ "لجراثقا"رک يکم ندارد لذا دست بر ت يزيچ ينه و کشتيسف فنشاه خواست تا نشان دهد که از . يگرفتند
را ز خنده، روده  ين گفته شاه، جماعتيز". د؟ياها نصب نکردهها بر دکلهنوز بادبان گونه است کهتن پروران، چ يا" داد که 

لک و ر فَير تيم، همچنان بر زيحک... و يگذاشتندابان يسر به ب يو جماعت يا فکندنديش را به دريخو ،يد و جماعتيبترک
  .دگر يکصد نايمهمان بر 

 ي، مشتيانجا که مرا فرستادهيا! پدر جان: "يان محتويبه نزد پدر بد يه کردندفرستادبه طهران  يروز سوم، شاه گزارش
شان را يا آمدسر. نها همه مجنون و خرابنديا. يوار هم بخندنديخ ديکه به م يداشتند يسکن ،و مجنونمردمان سرخوش 

تو خود ! پدر يا يول. گران گردديه عبرت ديانه بنواختم تا مايتاز را چهارصد ضربه يکه و ين بوديجان المجان يميحک



تو را شکر  يرهسپار دار سازانيپرامن ندارد لذا اگر مرحمت نموده و مرا به طهران، صنعتگاه  يکه مادر، تحمل دور يدانيم
  ".  اموزميبسمندر سازان  قول دهم که فوت و فن کار ز برادرم در صنعت  يم و هميفراوان گو

 ،يپارس ت مردمانيو در کاهش جمع يسازان گمارده شديصنعت پرا يآن روز به شاه ياند که شاه، فردامورخان آورده
ه ابان زديا و بيکه به کوه و در يدانياز مر. ينتوانستند و حصبه و وبا ز خان مغوليانکه چنگونچ يفا بنموديا اريبسنقش 
 يگل بگرفتند، مرغوب مان و مالطيز با سين يسازيکشت گاهدرب صنعت .يدر دسترس نبودند ين لحظه اطالعيتا ا يبودند

م يحک. يتر بر سر سفره خانواده بردندرزق حالل و يندتر بودند که سادهيمراجعت نما يو شبان يريگيتا مردمان به رزق ماه
ن، روزگار به خوشي در ميان مجانيعمر،  يباقامين آباد منتقل گشتندي و ک به لَتخته فَر يزاز  يهم پس از آزاد

  .انهيتاز چ تخته ويهي، ببگذراندندي
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