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 عنايت وھمن: فرستنده

  ٢٠١٥ اکتوبر ٠٣

 : گردد می تقديمً عينا که است، طبسی هللا آيتۀ نوشت ،"طبسی کشکول" کتاب از برگرفته زير مطلب

 

  ھااالغ و من یئجاه جاب
 استفاده االغ از ساختمانی مصالح حمل جھت مردم بود، نشده باز ايرانيان زندگی به ماشين پای ھنوز که ریروزگا در

 .ناميدند می االغدار بودند، کرده خود ۀپيش را شغل اين که را جماعتی و  کردند می

 ورسمی اسم احبص خودش برای و  بود االغ بيشترين صاحب که "گچی عباس" نامه ب بود شخصی صنف، اين درميان

 .بود

 وجودی با و داشتند، دوست ش اکاری درست خاطره ب اورا ھمه و بود، داری مردم و مشرب خوش آدم "گچی عباس"

 می ھم آواز دلنشينش صدای با مصالح، یئجاه جاب درحال ھايش االغ دنبال به ھميشه و  خورد می زياد مشروب که

 .نداشتند او مشروبخواری به کاری مردم اينحال با خواند،

 االغ فروش به مجبور و ماند، نمی باقی برايش چيز ھيچ دنيا مال از و  شود می ورشکست مدتی بعداز برقضا دست

 به سر اميدی، ھيچ بدون و خالی، باجيب مقصد، بدون سفری عازم و نموده ترک خودرا زندگی محل و شود، می ھايش

 ...گذارد می بيابان

 وارد نداشته، یئجا که اين خاطره ب و  رسد می شھرکوچکی به گرسنه و تشنه روی، پياده روز دو يکی ازطی پس

 کم کم و شود می مختصری یئپذيرا مسجد خادم توسط تاچندروز و نشيند، می ای درگوشه و شود می شھر جامع مسجد

 کتاب از و ،..داده گوش مسجد مالی ھای خطبه به مدت دراين و   شود می مسجد ساکن شده، جماعت نماز صف وارد

 .کند می باز جا مردم دل در زود خيلی و  کند می استفاده مذھبی دانش کسب جھت مسجد مذھبی ھای

 ...ازمدتی پس

 !..کنند می انتخاب مسجد جماعت امام به شده فوت مالی جانشين عنوان به را او مردم و نموده، مسجدفوت مالی

 برای و  افتد می شھر ھمان به او ھای ھمشھری از يکی گذر سال، پنج - چھا از وبعد گذرد، می منوال بدين روزگار

 و دھد، می گوش مسجد مالی توسط قرآن تالوت و موعظه دلنشين صدای به و  شود می مسجدجامع عازم نماز، ادای

 است؟" گچی عباس" ھمان اين، آيا که کند می شک

 به زيادی بسيار شباھت شما !...آقا حاج :گويد می پرسی لاحوا و سالم ضمن و رفته، جماعت امام سراغ نماز، از پس

 .."گچی عباس" اسم به ؛...داريد من سابق آشنايان از يکی

 ...یئگو می که ھستم، "گچی عباس" ھمان من : دھد می پاسخ مربوطه مالی
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 زخواندنآوا و ..ھا االغ سر پشت کارش ھميشه که خور، عرق آدم يک که شود می چطور آخر ؛ گويد می شخص

 !!!!....است الھی ۀمعجز يک اين ،!؟..شود تبديل ،!...روحانی و ،!...خدا مرد يک به که برسد اينجا به کارش ،..بود

 ...نگذار من بغل زير ھندوانه و  نکن شلوغش زياد : گويد می "گچی عباس"

 ...ھاست االغ و من یئجاه ابج  ...آمده پيش که فرقی تنھا . ھستم "گچی عباس" ھمان و ام، نکرده فرقی ھيچ من

 !! ھمين ...ھستن من سر پشت ھا االغ حاال ،...بودم ھا االغ سر پشت منً قبال

 

 

 


