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 ۰۷/۰۵/۲۰۲۲             حنیف رهیاب رحیمی
 

 شعبهٔ حاضــری
 

رئیس صاحب هر مامور که بجز از جناب  ای  حاضری بود. شعبه  ما، شعبهٔ  مجبور بود یکبار صبح و   شعبهٔ  دیگر 
را امضاء کند.   و شمایل خود را بما نشان داده حاضری خود   یکبار هم بعد از ظهر در آخر رسمیات شکل 

و چهار مامور بنامهای قاسم  در طول   خان  الدین  بنام قلم  داشتیم  یک مدیر  که درآنجا مصروف کار بودم  نزده سالی 

های  تمام روز باالی چوکی  مدت از بسکه  هر پنج ما در طول همین  اوقی.  و خادم  لشم، عالم گنگس  کالنکار، کاظم 
پطلون لیالمی را چندین   کردیم.بی فایده و بی هدف کهنه    خود می نشستیم، 

های مامور صاحب ها باالی شان مانده شده و جزء نام شان گشته بود:   و غریب بخاطر عادت   این القاب عجیب 
 قاسم کالنکار در کار هرکس مداخله می کرد.    -
باالیی  - در جیب  یک آیینه گک ِگرد  و دایم  کرد  شانه می  را علیحده  تار های موی سرش  هر دانهٔ  لشم  کاظم 

 کرتی اش بود.
دروازهٔ وزارت میامد بعد متوجه می شد که جمعه  عال  - م آنقدر گنس و گول بود که یگان روز جمعه هم تا دهن 

 اس.
ابراز نظر می کرد.   - فامید اما قبول نمی کرد و در هر موضوع فیلسوفانه  اوقی، هیچ چیز را نمی   و خادم 

  

امضا می   حاضری های شانرا  ازینکه مامورین  شدند  هر روز صبح بعد  روانهٔ دفتر های شان می  یک تعداد  کردند 
سپیدار.   بودند و یک گروپ دیگر طرفدار  یک گروپ طرفدار ارگ بود که نامشان را ارگی گذاشته   ازین تعداد 

و خانه سامان را می شناختند و بخاطر  یگان آشپز  در چهار اطراف ارگ و سپیدار  ها هر کدام  ارگی ها و سپیداری 
ها، ن شناخت  ها بی خار چارهٔ همین  خریداری  و پول  و تیرزدن اموال  و با یگان خز دزدی  روغن بود  شان در  ان 

شان ابروست. که باالی چشم   خود را می کردند و کسی هم گفته نمی توانست 

مانند  از امضای حاضری سیده می رفتند تا بکارهای اصلی شان  از اینها نبودند بعد  دیگر در قصهٔ هیچکدام  تعدادی 
کنند.  ترکار رسیدگی  بیمار پرسی و امثالهم  ناحق  در محکمه،  شاهدی و قسم خوردن  دادن   ی فروشی، دعوا جلبی، 

حاضری ها را قَوده کرده به الماری کهنه و قدیمی    ۹نفر هر روز بالناغه همینکه ساعت به   ۵ما   بجه برابر می شد 
شده بود و بیش  می ماندیم که از چوب خالص ارچه ساخته  تا الماری کتابها کنج شعبه  آرد شباهت داشت  تر به کندوی 

فلک سور کسی اجازه  مادر کیکان با اهل و عیال شان هم در بینش بدون کرایه زندگی می کردند، بعد ازآن  و تعدادی 

که حتی دستگیرهایش را هم لمس کند.  نداشت 
آمد و چای سبز بابه جمع در کنج دفتر قُرقُر کنان بجوش می  شد.  سپس چایجوش حلبی  پیادهٔ دفتر آمادهٔ نوشیدن می  ه 

گیالس و دو ناخن   رفته سه ناخونش را در سه  ماند در پسخانهٔ دفتر  دفتر می  را در وسط  بابه پس ازینکه چایجوش 
صاحب    اول مدیر  گذاشت.  یک پیره پنج گیالس را روی میز می  گیالس فرومی برد و در  دو  را در داخل  دیگرش 

خان و بعد هر یک ی ما را با گیالسی از چای نوازش می کرد. آنگاه یکی از جعبهٔ میزش شیرینی گک دندان  قلم الدین 

شد و اولتر از  بوره و دیگری قند سیاه. در ضمن نوشیدن چای قصه ها باال می  کرد، یکی مقداری  بیرون می  شکن 
خان ضمن یگان شُپ چای از مزایا و خوبی های دفتر حاضری صحبت می کرد:  همه قلم الدین 

کار  - به کار ما هیچ کسی  که  در ایست  ای دفتر  یک خوبی  بهترین دفتر مصروف کار هستیم.  بیادرا، ما در 
که دست همه مامورین زیر سنگ ماست.  نداره و خوبی دومش ایست 

ده جان کس   - وخت  ده جان یکی و چند  وخت  چند  است  مانند لُنگ حمام  که وظیفهٔ دولت  بیادرا متوجه باشین 

د اول  در  یا هم  دیگه.  یا برطرف و  مدتی  و پس از  رئیس  بعد  شوند،  باز مدیر می  آیند،  می  مامور  ه بست 
جابجای   و همیشه  دهد  تغییر نمی  از جایش  بودنش کسی  بخاطر مهم  حاضری را  مامورین شعبهٔ  اما  تبدیل. 

 هستند...
م وخت از وظیفه دلسرد  دل های ما با این  هر کدام از ما پنج مامور متجرب و دل شکسته که بعد از هر چند  ی شدیم 

می دادیم. بکار خود ادامه  می یافت و با دلگرمی  الدین خان تسکین   فرموده های گرانبهای قلم 
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که کتاب حاضری در  قاسم کالنکار بود و خیلی عالقه داشت  که سه دانه قلم سرخ داشت،  ما یگانه کسی  در بین همهٔ 
حاضری مامورین غیرحاضر را   قید کند.  دستش بیافتد و خانهٔ  و بیچاره بودند، با قلم خودکار سرخش   که بی واسطه 

فکر  شد و با این  شانه هایش سبک می  می داد،  برایش دست  خوشی عجیبی  احساس  حاضری دیگران،  از قید کردن 

که چرا اینقدر عقده ایست؟   فهمیده نشد  اما تا آخر  خاطرش آرام می گردید  برای آبادی وطن  گذاشته،  که یک خشت 
بگیرد که در حقش هیچ بدی نکرده بودند!  شاید انتقامش را از کسانی   هم می خواست 

مامورین  بار مراعات  یگان  انسانی  بخاطر کمک  که  کردیم  برایش گوشزد می  شعبه  و همکاران  الدین  قلم  قدر  هر 
بکند و ازین کارش صرفنظر نماید اما او قبول ن خانگی داشتند،  می کرد و هر بیچاره را که عذر معقول و مشکالت 

را قید کند و خمارش را بشکناند. حاضری کسی   روز دستهایش می خارید تا خانهٔ 

و برای  آبادی وطن   او در حالیکه به این عادت وطنپرستانه اش ادامه می داد دست از این مردم آزاری اش برنداشت 
تا اینکه یکروز اتفاق عجیبی رخ داد:  عرق ریختانده می رفت! 

با قرار داده پرسید: رئیس عمومی  خان را مخاطب   چهرهٔ افروخته وارد دفتر ما شد و مستقیماً قلم الدین 
به یک والیت دیگر   - او برای یک وظیفهٔ مهم  ندارید که  قید کرده اید؟ خبر  را چرا  حاضری کریم جان  خانهٔ 

فرستاده شده بود؟  طور خدمتی 

چه ک الدین  و زبان قلم  چهرهٔ غضبناک رئیس، حلق  شد و صاحب صاحب گفته با دیدن  هم خشک  ه حتی رنگ قلمش 
هر فرمان   در  با تجربه  کلینر  مانند  ماموری که  رئیس باالی  بعد  کند.  برهانی ارائه  و  دلیل  که  نتوانست  ولی  رفت 

دفتر حاضری شد و  امر کرد تا کریم را از بیرون صدا کند. کریم با ناز و نخره داخل  رئیسش یک ال و دوال می شد 
بعد    با استفاده بود، امضاء کرد.  سرخ قاسم کالنکار قید شده  رئیس صاحب، تمام روزهایی را که باقلم  جناب  از قلم 

و همهٔ ما کرده گفت:  رئیس رو به طرف قلم الدین 

و سفرها   - به سیر  کارهای رسمی  که برای  را  جان  حاضری کریم  خانهٔ  که  ندارین  شما حق  از  احدی  منبعد 
و  میشه گفته  فرستاده می شود، قید کند.  و اطاعت اطاعت  خان در حالیکه چشم چشم  قلم الدین  همهٔ ما بشمول 

ما مانند شیرهای غُران خوده آرام گرفته بودیم.  روان بودیم هرکدام 
قاسم   بستی  اضافه  مکتوب  خان،  الدین  قلم  های  فرموده  برخالف  دیدیم  که  بود  نگذشته  واقعه  ازین  یک هفته  هنوز 

حاضری ک بود، مواصلت  کالنکار که خانهٔ  قید کرده  را ناشناخته و نفهمیده  جناب رئیس صاحب  برهٔ  جان خسر  ریم 

زده شد.  کرد و نامش برای همیش از دفتر حاضری ریاست ما خط 
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