
 «ي ارتقاپرونده حكايت »

 روزي آن مرد خوب وارسته

 اش خستهشد از استادياري

 

 تابدديد نوري بر او نمي

  1خواست يك پله ارتقا يابد

 

 يادش آمد كه عاقلي گفته است:

 نكند فرصتي رود از دست»

 

 اي اگر سرِ كارعطسه هم كرده 

 «.اش را براي خود برداركپي

 

 يك دو سالي دويد در هر جا

 تا كه گرد آورد مدارك را 

 

 فرصت خواندن و نوشتنِ او

 گشتنِ او وقتِ ،رفت از دست

 

 در همين مدت پريشاني

                                                           
 



 ني!كه كمي وِل شد از مسلما

 

 سه مقاله از او به لطف خداي

 «آي اس آي»مفتخر شد به نام 

 

 شادمان شد از اين خبر بسيار

 گمان اين باربي»با خودش گفت: 

 

 بايد از معجزات آي اس آي

 «ام بگيرد پاي!طفل پرونده

 

 طي نه ماه درد و رنج گران

 داد پرونده را سر و سامان

 

 چون كه گرد آمدند آن اسناد

 ي از دو سه استادبا نظرخواه

 

 ها داداي به آننظم شايسته

 پس از آن در سه كارتن جا داد

 

 و فرستادشان به دفتر بخش

 به اميد خداي هستي بخش



 

 بعدِ چندي كه خاك خورد آن جا

 كَم كَمَك راه يافت در شورا 

 

 دوستانش مساعدت كردند

 با تقاضا موافقت كردند

*** 

 چند روزي گذشت و بعد از آن

 رسانلندهاي نامه و ربا غُ

 

 هاي حاوي اسنادكارتن

 سوي دانشكده به راه افتاد

 

 

 رفت تا منتظر بماند دير

 ،هاي دبيرتا مگر با تالش

 

 هيأت منتخب به راه افتد

 به سرا پاي او نگاه افتد

 

 ارزدتا ببينند چند مي

 ورزدچه ميچند و چون است آن

 



 هيأت منتخب پس از يك سال

 عشوه در هر حال ر و ناز وبا قِ

 

 اولين مجلسش مهيا شد

 مجلسي محرمانه برپا شد!

 

 پرسي يارانحال و احوال

 پرسش از حال و وضع همكاران

 

 چاي و شيريني و جُك و خنده

 گور باباي هر چه پرونده!

 

 سوزبا همين كار و كوشش جان

 وقت جلسه تمام شد آن روز

 

 سرِ پرونده همچنان بسته

 سته!حضرات از تالش خود خ

 

 چنين حل شد:كار پرونده اين

 به نشستي دگر محول شد

 

 رفت تا نوبتي دگر آيد

 سرِ پرونده واشود شايد



 

 اَلغَرض، در زمان مرموزي

 بند پرونده باز شد روزي

 

 يك به يك هر يكي نظر دادند

 امتيازات مختصر دادند

 

 اي مردّد شدهر يكي گونه

 ها رد شدخيلي از آن نوشته

 

 بردها كه دل ميسهدر همان جل

 نصف پرونده رد شد و خط خورد 

 

 چون كه شد نصفِ آن مدارك كم

 ،شد مقرر كه مابقي را هم

 

 ي ديگربفرستند هفته

 چهل داور ،به نشانيِ سي

 

 كَم كَمَك با گذشت چندين ماه

 پاسخ داوران رسيد از راه

 

 باز هم مجلسي مهيا شد



 از دوباره نشست برپا شد

 

 وسعت ديديكي از صاحبان 

 در رأي داوران كه رسيد»گفت: 

 

 ي هر كسي بود كمترنمره

 ترست محكمگمان داوريبي

 

 اين يكي از اصول علميِ ماست

 «.كم و كاستكنيم بياين چنين مي

 

 اي كه شد تأييدبا همين شيوه

 امتيازات بررسي گرديد

 

 باز هم با تمام اين اوصاف

 با همين وضع خارج از انصاف

 

 ت حضرت واالامتيازا

 مبلغي از دويست زد باال

 

 بس كه هي دست خورد و الغر شد

 حجم پرونده شكل ديگر شد



 

 چه ماند از تمام آن مقدارآن

 جمع شد در دو كارتن اين بار

 

 اي ديگررفت تا در كميته

 تربزنندش دوباره محكم

 

 خانمش خواب ديد: يك دندان

 از دهانش فتاد در قندان

 

 هش از شوهرصبح با ترس و خوا

 خواست تا منصرف شود ديگر

 

 ول كند بحث ارتقايش را

 به لقا بخشد او عطايش را

 

 تَرْسِ خانم تمام از اين بود

 بود و نبود كه در اين گير و دارِ

 

 ي تخصصي، شايددر كميتهْ

 ي دوم اتفاق افتدسكته

*** 

 



 بعد شش ماه با قر و قمبيل

 ي تخصصي تشكيلشد كميتهْ

 

 يشههاي همّباز هم حرف

 ريشههاي قشنگ بيبحث

 

 منظور!هاي بيباز هم حرف

 گفت و گوهاي خارج از دستور

 

 بحث از فرق علم و دارايي

 صحبت از وضع طرح كارايي

 

 چاي و شيريني و جُك و خنده

 كمترين بحث، بحثِ پرونده

 

 پا شد در نشستي دگر كه بر

 سرِ پرونده كَمْ كَمَك وا شد

 

 و ترديد آخرِ جلْسه، با شك

 بخشي از كار بررسي گرديد

 

 ناگهان تا خبر شوند آنان

 آمد از ره جناب تابستان



 

 چند ماهي گذشت و از نو باز

 كار خود را كميته كرد آغاز 

 

 در نشست چهارم آنان

 روز يكشنبه پنجم آبان

 

 بحث و درگيري خطيري بود

 نظيري بود:گفت و گوهاي بي

 

 تي اوساي كه در اين مقالهجمله

 ي اوستمثل آن جمله در رساله

 

 بگذاريد هر دو را به كنار

 سخت بايد گرفت در هر كار

 

 تر بهتردرنگرد شود بي

 تر بهترديدتان هرچه تنگ

 

 واجب است اين كميته را تا هست

 ندهد احتياط را از دست

 

 اين كميته وظايفي دارد



 بايد آن را عزيز بشمارد

 

 جاهر كسي كه نبايد از اين

 رد راحت و رود باالبگذ

 

 ها بودباز از هر طرف سخن

 ها بودمثل حمام پيرزن

 

 شكل ترديدشان تماشايي!

 وسعت ديدشان تماشايي!

 

 كرداي ستم ميهر كسي گونه

 كرد:اي امتياز كم ميگوشه

 

 هيچ اين كتاب ارزشي ندارد،

 هيچ صاحبش بينشي ندارد،

 

 ستاين مقاله شبيه آن دگري

 ستسري ن خيرهاين نوشته نشا

 

 ستناشر اين كتاب بازاري

 ستي دل آزاريآن يكي مايه



 

 اين ضعيف است و آن يكي بيمار

 بيسار اين فالن است و آن يكي

 

 اَه و اخ و تفشان پر شد از جلْسه

 پُف و جز آن كس كه بود در خُره ب

 

 هر چه شد امتياز كم كردند

 اش را رقم رقم كردندنمره

 

 اين احوالباز هم با تمام 

 كه نود امتياز شد پامال

 

 صد و سي امتياز باقي ماند

 چشم آقا به لطف ساقي ماند

 

 گر چه پرونده سخت شد الغر

 باز يك پله رفت باالتر

 

 در هوا و زمين شناور شد

 نوبت امتحان آخر شد

*** 

 خوان آخر كه باز بامزه بود



 ي هيأتِ مميزه بود:جلْسه

 

 اي برگزيده و ممتازعده

 واكنانِ با اعجاز گره از

 

 ي گل و بلبلدر همان دوره

 ها گذشته بود از پل!خر آن

 

 باز و پير و فهميدهدست و دل

 سرد و گرم زمانه را ديده

 

 هيبت بدليل و بااي بيعده

 گرد هم آمدند در هيأت

 

 تعجيلوقار و شكوه و بي با

 كَم كَمَك شد نشستشان تشكيل

 

 ودهسيب و گيالس و موز و فال

 هاي تمسخرآلودهخنده

 

 هايي از اين در و آن درحرف

 بررسي شرايط كشور!



 

 خوارانطرح نابودي زمين

 راه درمان دردِ بيكاران!

 

 هاي بايستهبعد از اين بحث

 هاي شگفت شايسته!طرح

 

 هاي عالي شدنوبت بحث

 باز پرونده مشت مالي شد

 

 هر ورق رفت دست استادي

 گرفت ايراديهر كسي مي

 

 اي كردندناگهان كشف تازه

 كشفشان را به عرصه آوردند

 

 كاشف جرم سينه صاف نمود

 اي دوستان اهل شهود :گفت

 

 اي در كتاب اين آقاجمله

 ام همين حاالباز من جسته

 

 كه همين جمله را دو سالي پيش



 ي خويشام با همين دو ديدهديده

 

 در چه وقت و مكان، به يادم نيست

 ن، به يادم نيستاز چه كس بوده آ

 

 ام، مهم اين استمنتها ديده

 جرمش از اين لحاظ سنگين است

 

 همه گفتند: آفرين استاد!

 خوب چيزي به يادتان افتاد

 

 ستاين يكي از محاسن پيري

 ستگيرياين خودش از اصول مچ

 

 نيست در خاطر شما ترديد

 چه را گفتيدپذيريم آنمي

 

 اش را رقم رقم كردندنمره

 از كم كردنديتشد امهر چه 

 

 دار و محكمه بود و مجلس گير

 اي محاكمه بوداين خودش گونه



 

 منتها متهم حضور نداشت

 اصالً او جرأت عبور نداشت

 

 از همان اول اين سخن صد بار

 گشت در هر نشستشان تكرار:

 

 عزيزان صاحب اسرار»كه 

 نكند درز يابد اين اخبار!

 

 بايد از سادگي حذر بشود

 !«م خبر بشودنكند مته

 

 شكل ترديدشان، تماشايي!

 !وسعت ديدشان، تماشايي

 

 نوع تدبيرشان، بيا و ببين

 شكل تقديرشان، بيا و ببين

 

 وضع تكريمشان، زجانت دور

 نوع تصميمشان، زجانت دور:

 

 امتيازات مانده باز اين بار



 جمع و تفريق شد در آخر كار

 

 زن گفت: باز هم بد شدجمع

 !صد شد امتيازش فراتر از

 

 رأي مخفي دواي هر درد است

 راه تشخيص مرد و نامرد است

 

 ترين روش اين استعادالنه

 ترين منش اين استصادقانه

 

 ما كه از صاحبان تدبيريم

 اوج تشخيص و رأي و تفسيريم

 

 بهترين پاسخِ چنين درخواست

 در كراماتِ رأي مخفيِ ماست

*** 

 را داد: …اشرأي مخفي، نتيجه

 م اتفاق افتادي سوسكته

 

 شد ساز …رِحِمَ اهللُ مَن قَرَأ

 چشمتان روز بد نبيند باز

 


