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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  عنايت وھمن: فرستنده

 ٢٠١٢ جون ٠٢

 

  ی حاجیماجرا
  

  .دي رسی آخوند به روستائکي شي شصت سال پحدود

 به نزد کدخدا رفت و ی با خوشحالو د روستا مسلمان ھستنني آن روستا متوجه شد که مردم ایمي مسجد قددني دبا

  . نماز آن روستا باشدشي پتواند یاعالم کرد که م

 خودش فکر کرد که اگر با  بود،دهي که سالھا بود نماز نخوانده بود و نماز جماعت را که اصوال در عمرش ندکدخدا

 بدھد، موافقت یحيکه توض ون آن بدنيبنابرا  زشت است،یلي که خستمي که من نماز بلد نمي بگوی مرد روحاننيبه ا

  .کرد

 در آخر گفت که قواعد نماز و  نماز را شرح دادشي موضوع آمدن پشاني را جمع کرد و برای شب او تمام اھالھمان

  داند؟ ی قواعد را مني شما ااني از می چه کسدي و پرسستيرا بلد ن

  . متعجب مردم جواب کدخدا بودی ھانگاه

 یزي خودت چستي مسلمان بودن الزم نی برادانم یتا آنجا که من م” روستا گفت یھال انيرتري از پیکي آخر دست

 ۀ اقامیسوده شد و براآ ھمه الي راه حل، خني ابا “مي کندي نماز کرد، ما ھم تقلشي که پی ھرکارستيکاف ،یبلد باش

  . حرکت کردندیمينماز به سمت مسجد قد

 ی گوش گذاشت و زمزمه اخي دستھا را بآقا .شت سرش جمع شدند مردم پۀ و ھمستادي صف ای در جلوی روحانمرد

   کردندی آقا چه گفته است، ھرکدام پچ پچدانستند ی نمقاً ي چون دقو کرد، مردم ھم دستھا را باال بردند

  .کبر زدند هللا اادي فردندي را فھمیزيکه چ  انداخت و بلند گفت هللا اکبر، مردم ھم ذوق زده از آنني دستھا را پائآقا

  .کرند ی لب ناله مري خواند، مردم ھم زیزي لب چري آقا زباز

  کردند، آقای ناله او  زانو گذاشتندی را روشاني گفت، مردم ھم دستھایزي زانو گذاشت و چی را روشي دستھاآقا

  . زدند هللا اکبراديدوباره سرپا شد و گفت هللا اکبر، مردم ھم سرپا شدند و فر

  . را زمزمه کردندیزي لب چري خاک افتادند و ھرکدام زی گفت، مردم ھم رورلبي زیزھائي به خاک افتاد و چآقا

  . دو زانو نشست، مردم ھم دو زانو نشستندقاآ
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 ھم ذوق زده مردم  عربده زدند آآآآآآآآخ،شاني کرد و اري گني دو تخته چوب کف زماني آقا در می ھنگام پاني ادر

   آآآآآآآآآآخدندي کشاديفر

 با و  انداختی خالص کند، خود را به چپ و راست متي وضعني خودش را از اکرد ی که تالش می در حالآخوند

 با و کردند ی دو تخته چوب را باز کند، مردم ھم خودشان را به چپ و راست خم می که الکرد یدستش تالش م

  .زدند ی ضربه منيدستانشان به کف زم

  .کردند یو مردم ھم به دنبال او به درگاه خدا التماس م“ رس به دادم بايخدا ”ديکش ی مادي فرآخوند

  “د؟ينيب ی را نمتي و وضعدي نفھم مگر کوری انسانھایا ”ديکش ی مادي فرآقا

  .زدند ی مادي عبارت را فرني ھم دنبال آقا ھممردم

  . خواستندیاريدا  چنگ زدند و از خني مردم ھم به زمخواست، ی میاري و از خدا زد ی چنگ مني از درد به زمآقا

 به ی نگاھد،يچيپ ی از درد به خود مکه ی در حالو  آقا توانست خود را خالص کندقه،ي بعد از سه چھار دقیبار

  . ھوش شدی کرد و از درد بتيجمع

  . انداختند و آنقدر در آن حالت ماندند تا آخوند به ھوش آمدني زمی به ھم کردند و خود را روی ھم نگاھتيجمع

 روستا را ترک کرد و یحي آمده است، بدون توضی که به روستا اشتباھدي رسجهي نتني چون به ایوحان مرد رآن

  .رفت

 هللا اکبرھا را ني بی مردم چون ذکرھاالبته  تا امروز مراسم نماز جماعت در آن روستا برقرار استخي از آن تاراما

 تا و کنند ینماز را ھرچه با شکوه تر برگزار م ی عوض مراسم انتھادر نديگو یمتوجه نشده بودند، آنھا را نم

  . اعمال آخر نمازشان چاپ کرده اندۀامروز دوازده کتاب در مورد فلسف

 شده کي و دو فرقه تفکستي از اصول در آن روستا به وجود آمده و در حال حاضر آنھا به بی انحرافات جزئالبته

 زي جایزي معتقدند، چنگ بر ھرچی از چوب باشد، برخدي کفپوش بان،ي چنگ زدن بر زمی معتقدند برایبرخ اند،

  .است

 معتقدند مھم ی برخو یشو ی مکتري به خدا نزدی کنشتري بعد از نماز را ھرچقدر بیھوشي معتقدند مدت بیبرخ

  . نه مدت آنستيھوشي بتيفيک

 دي تقلهي مرجع باشند و بقديبا عده کي است که ني آن او  معتقدندتي کلکي ھمه به ی متفاوتند ولاتي آنھا در جزئیبار

  کنند

  

   نسينعزيز

  

 


