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 یاد بابا بخیر...

 چهارمحال و بختیاری -نظری چالشتریامیررضا 

 

آبجی مریم دست من و بابا رو سفت سفت بگیر،حرم آقاخیلی شلوغ است می ترسم گم بشوی.هر جا ما می 

رویم با ما بیا.آبجی کوچولو اینجا صحن انقالب است،مگر نه بابا ؟درست می گویم؟این هم سقاخانه ی اسماعیل 

و طالیی آب بخوریم.بابا هم قشنگ طال  اینجا آب خنکی دارد،خنک و گوارا بیا برویم توی این کاسه های 

 همین جا کنار آب خوری منتظر مان می ماند.

خوردی؟خوب دوباره دستمن و بابا را سفت بگیر تا برویم کنار پنجره فوالده نگاه کن آبجی جان اینجا پنجره 

 فافوالد است،مردم به پنجره با پارچه و نخ های گوناگون دخیل می بندند تا امام رضا مریض هایشان را ش

 بدهد.کاش مادر بزرگ را هم با خودمان آورده بودیم کنار این پنجره تا دیگر روی ویلچرنمی نشست.

خوب آبجی جان از اینجا به بعد من و تو بابا وارد مسجد گوهر شاد می شویم بیا برویم داخل مسجد و دو 

 خل حرم خیلی شلوغ است.رکعت نماز زیارت بخوانیم.بعد از نماز می رویم زیارت آقا.فقط مواظب باش دا

اال بآبجی جان ببین حرم چقدر نورانی است،چقدر آینه کاری آن باال مدالهای جهان پهلوان تختی را ببین آن 

 روی ضریح آقا را نگاه کن،آن گل های قشنگ را می گویم. می خواهی یک شاخه برداری؟

باب بیاید خوشحال می شود،شاید این گل ها را بیا این یک شاخه برای تو،ببر برای جا نماز مادر،اگر از خانه ار

 از بس قالی می بافد چشمانش کم سو شده اند. "بگذارد روی چشمانش تا شفا بگیرد آخر جدیدا

 دستت را محکم بگیر به ضریح و دعا کن.هر چه می خواهی به امام بگوخوب آبجی کوچولو بیا جلو،این جلو،

کال ندارد چشمهایت را باز نکن،حیف است خوب زیارت چه؟چه گفتی؟مادر بزرگ صدایمان میکند؟اش

 کن،بگذار تا امام رضا مرادمان را بدهد،راستی بابا کجاست؟فکر کنم بابا را گم کردی...

رضا،رضا،رضا، با شما ام وروجکها مگر نمی شنوید کجائید،چرا من پیرزن را با این ویلچر می کشانید تا توی 

 ایوان

 دوباره خیالبافی می کنید؟

 بیاید بیرون...کجائید؟با شما ام...زود باشید از اتاق 
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رضا زود باش باید بروی سر چهار راه  گل ها رو بفروشی خیلی وقت است گل ها را گذاشته ام الی گونی نخی 

 تا پژمرده نشوند االن پالسیده می شوند.

باید بروی سر چهار راه و اسفند دود مریم جان مادر تو ام زود باش،بیا اسفند و ذغال ها را برایت آماده کردم 

 کنی.

جنبید وگرنه برای شام گرسنه می مانیم.خوب آبجی جون زیارت بس است.پاشو چشمهای قشنگت را باز ب

 چشمهایت را پاک کن.امروز روز والدت آقا امام رضاست.کن،عکس بابا را بگذار توی طاقچه،اشک 

ی توانیم آقا از راه دور زیارت کنیم.من گل می برم و تو می توانیم با مادر بزرگ برویم مسجد محل آنجا م

 اسفند دود کن.زود باش آخ کاش بابا هم اینجا بوده یاد بخیر.

 

 یاد آن مسافرت بخیر

 کاش بابا زنده بود...

 


