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 گوسفند نذری

 فارس –زارع عابدین 

 

پیرمرد،عصازنان به سمت ضریح می رود.دو پسر بچه او را همراهی می کنند.نزدیک که می شود دستی به سینه    

ی از پیرمرد،دست به سینه می گذارند.پیرمرد نزدیک می شود و سّو تعظیم می کند.بچه ها نیز به تأ می گذارد

رفش پسربچه ها دو ط اش را به ضریح می چسباند و زیر لب چیزی می گوید.قفل ضریح را بوسه می زند و پیشانی 

 اند و مواظب هستند تا زمین نخورد.را گرفته 

 بابا بزرگ دیدی گفتم به آرزوت می رسی؟-

 پیرشی پسرم! عوض ببینی به حق چارده معصوم!-

 آقاجون برا ما هم دعا می کنی دیگه...نه؟-

که نمردم و به آرزوم رسیدم. چقد انتظار کشیدم تا ضریح  به خیر شین! خدارو شکر تبله پسرم...الهی که عاقب-

 قیامت.روز امام رو تو بغل بگیرم...یا ضامن آهو سالم علیک! پسر موسای کاظم شفاخواه نوکرت باش فردای 

 د و به مردمی کهبچه ها دور و برشان را نگاه می کننپیرمرد این جمالت را از ته دل و با صدای بلند می گوید.

 زیارت می کنند با احتیاط چشم می دوزند.

 ،هر دعایی داری تو دلت بگو.آقاجون یه خورده آرومتر-

 چه فرقی می کنه بابا،حرف آدمی سر زبونشه نه ته دلش.-

 بهتره دیگه بابابزرگ!نگاه کن همه کسایی که اومدن زیارت،دارن با آقا آروم حرف می زنن جز شما.-

 اومدم امام رضا،دوس دارم بلند بلند بگم تا بشنفه. بعد یه عمر-

مرد میانسالی صورتش را به ضریح چسبانده و با چشمانی بسته،با امام نجوا می کند.با شنیدن کالم پیرمرد،چشم    

پیرمرد همچنان با صدای بلند برای سالمتی گوسفندانش دعا می کند و باز می کند و به بچه ها لبخند می زند.
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د که گوسفندانش را امانت گذاشته پیش عین اهلل تا به زیارت بیاید و سر آخر یک گوسفند هم نذر امام می گوی

 از اینکه پدربزرگشان بلند بلند حرف می زند خودخوری می و  مدام به اطراف نگاه می اندازند ها بچه رضا می کند.

 در می آورد و هکه کش زردرنگی دورش پیچیدپیرمرد از جیب جلیقه اش یک بسته اسکناس مچاله شده کنند.

از آن برمی دارد  ومی اندازد توی ضریح،و بقیه اش را لوله می کند و درون جیبش جا می یک نوت دوهزارتومنی 

 .دهد

سالم می کنند. دو پسر بچه با شنیدن  چند نفر از در ورودی حرم تعظیم کنان وارد می شوند و با صدای بلند   

 .می اندازندو سرشان را پایین  از پیرمرد فاصله می گیرندسالم زائران،

 السالم علیک یا احمدبن موسی!-

 السالم علیک یا شاهچراغ!-

 السالم علیک یابن موسی یا شاهچراغ!-

 


