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 از بد ترش توبه
 

لی و گفته گفته موی کشید به اصطالح زبان این عاجز اداری همان است که بود. فساد سال گذشت. دو این یادداشت نیز از

مانده  فساد دور را که ازهمان ها  است دست اندرکاران این مردم صبور حاال بهتر ماند. همچنان کر گوش گران ارباب اختیار

 ودکه خانواده های خ ترکیه را نمی بینند دبی و خانه های خریده شده در و استند که کور گیرند مجازات نمایند رشوه نمی اند و

 برمنگهم نگارگر 2017جنوری  ۶فاعتبروا یا اولی االبصار نگاه داشته اند. را خوار

 

 ** * ** 

 از بد ترش توبه

 الم دستش همیشه به سوی بود و آز دیاری حاکمی را فرستادند که سخت گرفتار حرص و ها پیش درمی گویند سال 

 ادیکه فر تصمیم گرفتند تا می توانست رشوه می گرفت تا بدانجا که دیگر حوصلۀ مردم به سر آمد و مردم دراز.

خود  زدآنان را ن آنان آگاه شد و ماز تصمی آنان بگشایند. حاکم رگره کار به ناخن تدبی دادخواهی به اولیای امور برند و

  برای شان چنین ارشاد فرمود: طلب و

زور  من به شان حل می شود کسانی مانند من استند. تمشکل تان به دس من، این اولیای که شما پنداشته اید ن"دوستا

ورم بروم مجب ک پلۀ دیگر باالباشد که در نردبان منصب ی حاال اگر قرار رشوه این مقام را به دست آوردم و تحفه و

بگذارم ورنه برای من نیز دوسیه می سازند. می گویند  باال طاق را در نکنم حق آمرا "حصول" می آنچه از شما از

ق بود ش   خود رفتند. یک تن که بسیار ردنبال کا را گرفتند و خود راه دیگران دیدند که حاکم حقیقت را آفتابی میگوید

عریضه  کشاند و محضر اولیای امور را به محل بازخواست و هی میدان طی میدان خود نپذیرفت وسخن حاکم را 

  عریضه اش نوشتند: ردر زی آن روزگار مطابق معمول مقامات کرد. مای تقدی

 اصوالً اقدامات شود." مقررات شرعاً و "مطابق

مرد با خجلت زدگی عریضه را به حاکم  سید ولوپان به همان حاکم که از او شکایت شده بود ر این عریضه لوالن و

  به عارض گفت: داد و حاکم خندۀ قهقه سر تقدیم کرد.

" اصوالً اقدامات شود!" حاال تو بگو که از این سه کدام یک را میخواهی؟ مقررات شرعاً و نوشته اند مطابق اینجا"

 ببینم.یک را جداگانه برایم بگویید تا  "معنای هر بیچاره گفت: عارض
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را بخوری  من آنها دهم که در حضور بسیار تند می چدانه مرجان ُمر "به اساس مقررات من به تو صد "حاکم گفت:

دولت صد دره  ضد نه شرعاً ترا به جرم بغاوت بر اگر اصوالً می گذرم و هیچ تو از شرعاً و اگر خوردی هیچ من و

 ورد می کنم.اگر دره را تحمل نکردی با تو اصوالً برخ می زنم و

 "معنای اصوالً چیست؟"  "مرد گفت:

 مامورین حکومت آنرا برای اغفال مردم "اصوالً" می نویسند و کلمۀ اصوالً همان حصوالً است و" حاکم پاسخ داد:

 طاق باال بگذار را در ما حق را بردار و خود حصول کن؛ حق مارا از شاکی حق مقصودش این است که حق خود و

 "برای ما برسانی.تا به موقع 

به ماجرا  تند بدهد تا او بخورد و چدانه مرجان مر مقررات برایش صد ابقحاکم خواست که مط از مرد حیران ماند و

 گلویم به سوزش افتاد و که حلق و مرد به گریه افتاد رچ ها به بیست رسیدآن مرجان م پایان دهد ولی وقتی جویدن

ً  دیگر با استرحام یک سو  باالخره مرد بیچاره مجبور شد که آنرا نیز کرد. را آغاز" نمی توانم آنگاه مجازات "شرعا

 ."شرعاً" نجات بدهد را از بالی "مقررات" و خود پول بدهد و بگذارد و

 دو بکس را از دالر که که آن وزیران قبلی از یاد می برند هی کابینه می گویند و و حاال مردم هی کابینه می گویند

حاال آن  به اصطالح بیع پار شده بودند و بروت وکیالن را نیز چرب کرده بودند و و وز است پُرمعمول ر رشوت

ید دالری را که با آن مقدار با وزیران ُگشنه می آورند که هی تسبیح می اندازند و شده را می برند و وزیران نیمه سیر

ه ک اعالم فرموده اند نیپهلوابیخ  دری سادۀ زبانبا  مگر نمی دانید که جناب رئیس جمهور شمار می کنند. زند بیندو

د شما مردم باید بدانی و توانند صد را نمی ولی صد در آینده پنجاه در صد فساد اداری را از میان می برند در پنج سال

 شورا النی اعتماد وکیأر دیگر مامورین ریزه پای است ولی رشوۀ اوراق و صد همان رشوت کاتبان که آن پنجاه در

آن نمی  رئیس جمهور با همان پنجاه درصد است که زور رشوۀ وزیران از قرارداد های خارجی در از وزیران و

می سوخت ولی حاال هر وزیر چهل  آن آمر چشمش از آن روزگار به خیر که وزیر تنها یک آمر داشت و ادی رسد.

ت را به دس ی اعتمادأر اختیار وکیالن باشند آن آمران دیگر که باز دیگری منظور می کند و یکی معرفی و دارد. آمر

 رچ مقررات بخورند وم مرجان کردن این همه بکس های خالی یک عمر باید بدین ترتیب مردم برای پُر دارند و

براین همان بهتر که روز های جمعه  بنا گز پایان نداردحاال "حصوالً" که هر تازیانۀ "شرعاً" را بر دوش حس کنند و

گر م حالت بی کابینگی است. نهمی توبه که خیر ما در ش! از بدتر، دسته جمعی دست باال کنیم که "خدایانماز بعد از

 داده اند یعنی که هی هی ده پاده و کابینه فریاد سر تأخیر نمی بینید که بکس وکیل های شورا نیز خالی است که از

 فاعتبروا یا اولی االبصار خود. گاونظر بر 

 ربرمنگهم نگارگ 2015 جنوریسه شنبه ششم  

 

 

 

 


