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 بازی پادشاه وزیری 

 
 و محاکمه صحرائی 

 
 

درزمان طفلیت ونو جوانی ما،تقریبا شصت هفتاد سال قبل از امروز، برای اطفال مثل امروز سر  
فیسبوک و غیره و غیره که نام های  گرمی طفالنه از قبیل گیم های مختلف تلوزیونی ، کمپیوتری ،  

شان را هنوزهم یاد ندارم نبود. باز های دوران ما دنده چلک ، توپ دنده ، چشم پتکان ، کاغذ پرانی  
 .و انواع قطعه بازی ار قبیل پنچ پر، فیسکوت و یکی هم پادشاه وزیری بود 

فارغ از خیر و شردنیا ، غرق  آورده اند که درگوشه ازملکت ما گروپی ازجوانان ونیمچه جوانان  
در عالم مستی و بی خبری بساط تفریح و میله را درباغ نزدیک گذرشان بر پاکردند. بعد از قصه و  
فیسکوت   بازی  به قطعه   . نشستند  نزدیک  باهم  پزانی وصرف غذا  دیکچه   ، رفیقانه  های  شوخی 

آن حصه بگیرد وهمه از بازی  پرداختند بالخره به بازی پادشاه وزیری که تمام شان می توانست در
تمام   که  طوریست  بازی  گردند.  آغاز  ببرند  گان    52لذت  کننده  اشتراک  همه  برای  قطعه  پر 

بطورمساوی تقسیم می گردد. هرکدام حصه خود را به دست گرفته بازی آغاز می گردد. درجریان  
دستی که تمام قطعه    بازی تعداد قطعه ها از دستی کم ودر دست دیگر افزود می شود. در نتیجه از 

هایش اول تمام شد پادشاه و نفر دوم وزیرو نفر سوم قومندان ، باال خره نفرآخر دزد معرفی می  
 گردد. )اقال یک قانونی داشتند ( 

باالخره دراین میله شخصی به مقام پاد شاه و دیگری بنام دزد شناخته شد . ووطایف دیگران بطورسر  
نخس ودرمرحله  گردید  اعالن  گردید.  پرست  مختلف صادر  فیصله  و  آغاز  مقدماتی  های  جلسه  ت 

را   دزد  گردید  آغاز  محاکمه صحرائی  و  تکیه زد  قضا  برمسند  قاضی صاحب سرپرست  بالخره 
درمیدان خداوراستی حاضرکردند و بدون کدام سوال و جواب دزد محکوم به اعدام شد. و به توشع  

چشم بسته کف زدند و خوشی ها کردند . برای  پادشاه حاضر رسید. .همه اعضای حاضرازین فیصله  
 .تطبیق فیصله محکمه صحرائی محکوم اول به تنه درخت وبعدا" بیک شاخ بزرک حلق آویزشد 

همه درپای درخت نشته بازمشغول قطعه بازی شدند. هنوزچند دقیقه نگذشته بود متواجه شدند رفیق  
 .شان در درخت آویران ،جان را به حق تسلیم کرده

نکه پنچه قانون رسید وگلوی هریک شان را نسبت جرم شان فشرد. تا بدانند و اگاه گردند که  تا ای 
 .خود سری وبی قانونی گناه عظیم و نا بخشید نیست 

 .با خبرباش که آخرهرجرم سزائی داردواین ملک خدائی دارد 
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