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شــخصی از موالنــا عضدالدیــن پرســید
چطــور اســت کــه در زمــان خلفــا مــردم دعــوی
خدایــی و پیغمبــری بســیار مــی کردنــد و اکنــون
نمیکننــد.
گفــت « :مــردم ایــن روزگار را چنــدان ظلــم و
گرســنگی پیــش آمــده کــه نــه از خدایشــان بــه

یــاد مــی آیــد و نــه از پیغمبــر»
رســاله دلگشــا را کنــاری مــی نهــم و
نیشخنــدی میزنــم و ســر بــر میــز میگــذارم
تــا لحظـهای درنــگ کنــم .خبرکوتــاه و دردنــاک
اســت:
(حکیم باشی به ملکوت اعلی پیوست!)
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خداحافظ حکیمباشی

حــاال دیگــر نــه گلآقایــی هســت و نــه
حکیمباشــی و نــه آبدارخان ـهای .....منــم و چنــد
شــماره گل آقــا کــه از البــه الی کتــاب هــا
و نشــریات قدیمــی بیــرون کشــیده ام و ورق
میزنــم.
نیش عقرب!
یک انگلیسی سگش را گاز گرفت(جراید).
پس معلوم می شود که:
این انگلیسی ها همیشه
« غریبگز» نیستند.

« حکیم باشی»

شــاید در برخــورد اول بــا او تصــور میکــردی
کــه بــا کوهــی از جدیــت و مدیریــت خشــک
و انعطــاف ناپذیــر روبــرو شــده ای ....عجلــه
نکــن .....زمــان الزم اســت تــا قلــب نــازک او
درهــای شــوخ طبعــی و طنــازی را بــاز کنــد و
تــو دریابــی شــاغالم چــرا یــک عمــر خدمــت
چــای دیشــلمه گلآقایــی را بــه جــان میخــرد.
همــه مطبوعاتیهــا میداننــد گلآقــا از
آن هــا نیســت کــه مجلــه را بــه آب ببنــدد و
آخرهفتــه ملغمــه بــی ســروته تحویــل مــردم
دهــد .خــودش میدانســت کــه اولیــن نفرهــا
کــه نشــریه را از دکــه میخرنــد و یــا برایشــان
میخرنــد ،شــخص اول و دوم مملکــت اســت
کــه ببینــد معجــون ایــن هفتــه چــه از کار در
آمــده؟
حکیمباشــی بایــد باشــی کــه گلآقــا چشــم
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بســته ســتونها را بــه تــو بســپارد ،هــر هفتــه،
هــر شــماره!
هــر وقــت روزگار ســخت میگرفــت ،گلآقــا
میآمــد داروخانــه  13آبــان تــا حکیمباشــی را
ببینــد بلکــه مرهمــش افاقــه کنــد .گلآقایــی که
خــودش مرهــم درد مردمــان دیــارش بــود ،حــاال
فقــط یــک مرهــم داشــت و آن هــم مجالســت
بــا حکیمباشــی!
آن موقــع مــن دانشــجویی بیــش نبــودم و در
محضــر ایــن اســتادان خوشــهچینی میکــردم
و چــه اوقــات تامــل برانگیــزی بــود و....
خالصــه آدم در ایــن آبدارخانــه غضنفــر هــم
باشــد ،خــودش کماالتــی دارد ولــی بعیــد اســت
وارد آبدارخانــه شــوی ،شــاغالم قلــم پایــت را
میشــکند! ولــی اگــر حکیمباشــی را داشــته
باشــی ،رگ خــواب غضنفــر و شــاغالم را
میدانــد.
نشــریه را کــه میبنــدم ،همــه چیــز را بــه
دقــت کنتــرل میکنــد .او کــه یــک ســاعت
وقــت بگــذارد ،مثــل ایــن اســت کــه تــو یــک
مــاه پشــت میــز کلمــه بــه کلمــه را خوانــده
باشــی!
وقنــی حکیمباشــی خــودش گلآقــای نشــریه
تــو باشــد ،دیگــر نگــران اوضــاع آبدارخانــه
نبــاش ،طنزهــا را کــه میخوانــد ،پوزخنــدی
میزنــد! حــاال تــو خیالــت راحــت شــده کــه از
مطلــب راضــی اســت .همیــن یــک اشــاره کافــی
اســت کــه بدانــی کارت را درســت انجــام دادهای.
بیــش تــر از ایــن از حکیمباشــی کــه بــه تاییــد
نظــر حــل معمــا میکنــد ،توقــع تاییــد و
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تمجیــد نداشــته بــاش! آخــر او وقتــی پــای
ســماور شــاغالم مینشــیند و در ســطح اول
مملکــت آدمهــا را قلقلــک میدهــد ،دیگــر ایــن
افاضــات تــو بیــش از یــک ســر تــکان دادن،
جایــی نــدارد ،همــان هــم مــا را بــس اســت.
در نشــریه کنــار طنزهــای خــام مــا ،دو
خــط مینویســد کــه آبرویــی بــه نشــریه
بدهــد .ایبابــا! در جعبــه ایــن حکیمباشــی
مگــر چــه نهفتــه کــه بــا دو خــط آبــروداری
میکنــد؟ اصــا حکیمباشــی از کجــا ایــن
همــه بذلهگویــی و طنــازی را رو میکنــی؟
همــه ایــن حرفهــا در دلــم پنهــان اســت و بــا
حســرت بــه قلــم او نــگاه میکنــم.
مجلــه گلآقــا ایــن روزهــا در اوج کار اســت.
ـن گلآقــا را
فشــارهای زیــادی هســت کــه د ِر دهـ ِ
گل بگیرنــد ولــی ظاهــرا زورشــان بــه ایــن جماعت
آبدارخانــه نمیرســد واال مــا کــه فقــط حکیمباشــی
را میبینیــم ،حســاب کار دســتمان میآیــد.
ایــن هــا بــا شــخص اول مملکــت هــم کار
دارنــد ،چــه برســد بــه چنــد تــا وزیــر و وکیــل....
دل شــیر میخواهــد کــه دارنــد و قلــم عبیــد

زاکانــی کــه ظاهــراً یــک جورایــی بــه دستشــان
رســیده ،حــاال تــو محمــود غزنــوی هــم کــه
باشــی ،کاری از دســتت برنمیآیــد!
بــا حســرت بــه او نــگاه میکنــم ،حکیــم
باشــی جــان! آن قلمــت را بــده بــه مــن ،شــاید
راز اصلــی در همــان قلــم باشــد .الاقــل چنــد
روزی دســت مــا باشــد ،شــاید مــا هــم توانســتیم
الاقــل دل غضنفــر را بــه دســت آوریــم.
حــاال دیگــر د ِر آبدارخانــه را بســتهاند.
نــه شــاغالم و غضنفــر و نــه حکیمباشــی و
گلآقایــی هســت! حــاال بایــد تلگــرام را بــاز
کنــی و بــه طنزهــای ســخیف پســت شــده دل
خــوش کنــی! دلــت میگیــرد ولــی چــارهای
نیســت جــز ایــن کــه چشــمها را روی هــم
بگــذاری و بــه یــاد بیــاوری کنــار حکیمباشــی
نشســتهای و داری نشــریه را میبنــدی ،او هــم
بــا یــک پوزخنــد ریــز مطالبــت را تاییــد میکنــد؛
یعنــی هنــوز بچـهای ولــی عیبــی نــدارد ،بــزرگ
میشــوی ....چــای دیشــلمه گلآقــا ســرد
شــده و از دهــن افتــاده و مــا ناباورانــه داریــم
حکیمباشــی را بــه خــاک میســپاریم.

خداحافظ "طبیب دردهای" مردم!
		

خداحافظ "لبخندهای زهردار" قلم!

				

خداحافظ "شجاعت دهه هفتاد" گلآقایی!
خداحافظ "استاد سیامک نژاد"!
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