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 11/10/2113                 حنیف رهیاب رحیمی
 

 گنج بگیریدش که گنج اس بخدا
 

عبارٔه ساده تر دزدی از خزانٔه بیت المال و خالی ه ب های جامعٔه جهانی یا دولتی و کمکحیف و میل دارایی های 
و شیرینی و حق الزحمه و غیره  بخششی تحفه و یعنی رشوت گیری تحت نام های ساختن جیب های مردم عوام 

، را نکندها دولت این کار  یکی از اداراتدر  د رفته که اگر فرد با وجدانی پیدا شود ومیزانی بلندر کشور ما به 
 را نبیند.میدان  کنند که دیگر روی وپ فوتبال طوری شوتش میتمانند 

 

زیاد است که در  حدیه گویند فساد و بی بازخواستی در ادارات دولتی ب با دیدن این وضعیت بسیاری ها می
ها  سال یک مطلبی به یادم آمد کهستم، انانم هم عقیده که با این عده هموط من هم در حالی و ریخ نظیر نداشتهأت

 دالیل متعددگزشت زمان و  و متأسفانه به علت خوانده بودم و بسیار زیبا  در کتابی با یک نوشتار قدیمی قبل 
پردازم که در شرایط  خودم می به قلم ده و تنها به بیان قصه،ش ، نام کتاب و جزئیات بیشتر آن فراموشمدیگر

 . کنونی خالی از دلچسپی نخواهد بود
 قصه ازینقرار است:

عیاشی عیش وکه  یکی شان بوده(الرشید هارون، مامون و امین  ) از جملهٔ  گویند در زمان یکی از خلفای اموی»
یا بیت خلیفه  خزانهٔ  دولت و دولتمردان بلند رفت ومصارف  آن در نتیجهٔ  رسیده بود، به حد افراطدربار خلیفه 

جمع آوری پول و پر کردن  شته فرا خوانده شدند تا بخاطرک   ی کاردان و کاروزرا  در حال خالی شدن بود.المال 
این را دانستند که از هر ها چاره  ی از، یکفراوان پس از جر و بحث ها و مذاکرات  یابند.راه حلی ب بیت المال

 جمع آوری شود.و یا مالیه قٔه تحت فرمانروائی، مبلغ پنج دینار بطور جریمه شهر و عالشخص معیوب در 
 

بیرحم برای این کار در  و مورین خدا نترسأزودی مه ب  بگوش خاص و عام رسانیده شد. فورا  و قانون تصویب 
وب و اشخاص معی ،گشت و گزار نمودهدر شهر، بازار و کوچه ها  ند که در طول روزهر منطقه گماشته شد

 ند.معلول را جریمٔه نقدی نمای
نزدش رفت و گفت بخاطر  کور است.  شهر از دور شخصی را دید که یک چشمشیک مورین در أیکی ازین م

 شد و گفت: طامرد یک چشمه وار خ هله زود شو.  کوری چشمت باید پنج دینار به خزانٔه دولت جریمه بدهی. 
 

 نم؟کککجا ککریمه ره از ک  ج  ج  ج  پول  ارم، ددوده ندخ  خ  خ   وردن  خ  خ  خ  خ   نان  مه ننممم -
 

  مور گفت : ما
 . ارــنــی ده دیـــنـعـی ردازیـپـب هـمـریـدو جبـایـــد  م هستی پسـه هـلـتـه تـنـو ایـــخ -
 

 مور موصوف متوجه شد که یکأمدفعتا  بنای دست اندازی را گزاشت،  با او مورأمچون شخص پول نداشت 
 شروع نمود. های وی و به تالشی جیب جریمه کرد بیچاره را پانزده دینار ز فلج است بناء  دست شخص نی

 در اثر دست اندازی و پسکو و نکو، دفعتا  کاله مرد مظلوم از سرش افتاد و مامور گفت:
 

 م.ـنـک یـدی ات مـنـه بــن رــده وگــار بــنــست دیـیـو بــم هستی زود شــل هــه ک  ـنـای -
 

 طرف دیگر شد بنای گریز را مور یکأنترسی روبرو است تا هوش مم و خدا ـمرد که دید با شخص بسیار ظال
 مور دید که یک پای شخص هم لنگ است.أگذاشت. اینبار م

 که نزدیک آن شخص در حال فرار بودند صدا زد: کسانیمرد در حال گریز بود و مامور باالی 
 

 «بگیریدش که گنج اس بخدا گنج!!! -
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جان ه های قبرستان ب کرم جمع آوری مالیه چون ینمورأهمان م انندن بیرحم دولت مبینم، کارمندا حاال که می
و به  خورند چسپیده پوست و گوشت شانرا میدارند، بدبخت، نادار، بیچاره که هرکدام پانزده نوع مشکل مردم 

 روند. جریمه کرده می ،هر بهانه و وسیله ای که ممکن است آنها را بدون انجام کدام عمل جرمی
 

ریخ حفظ أسال قبل تا کنون در سینٔه ت یعنی حدود چهارده صد خلفای امویکه داستان باال از زمان  طوری همین
 آینده برای سال امروزی هم درن ئخارنامه های دولتمردان ، کاشود و حاال بطور استهزاء از آن یاد می مانده

ها هستند  بیچاره این اوالدٔه اینو  رفت.قرار خواهد گ فرزندان آیندٔه این خاک های سال مورد قضاوت و تمسخر
 بیامرز شان متحمل شوند.  دیگران را در مورد پدران و نیاکان خدا ه و نیش زبانباید رنج طعن، لعن و کنایکه 
 

 1۱/1۰/2113 خوشا به حال اینها. هــــــــه ؟ !!
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