
 1نوبت آبِ بي

 

ا رر آموزندد  ي زاهد داستان و ماجرايي بسياشيخ مرتض علي اخوان در رابطه با تقواي آقاقاي حاج محمدآ

كردندد از ميي مرحوم زاهد زندگي كنند و برادران ايشان كه همگي در خردسالي در همسايگي خانهنقل مي

 آن داستان باخبرند.

اي اي آب انبار و حوضچهها نيامد  بود، در هر خانههاي آب به خانهكشير قديم و تا زماني كه هنوز لولهد

پدر « ميدرآب»ي آب وجود داشت. اين آب انبارها هر چند وقت يك بار توسط مأموري معروف به براي ذخير 

هاي مدردم ها، آب را بده خاندههدا و كوچدههداي خيابانيت آب در جويشد. ميرآب با سرازير كردن و هدامي

 رساند. مي

ي ي آقدا شديخ مرتضدو كوچده« حمام گلشن»ي ها، آب را به سوي محلّهك شب يكي از همين ميرآبي

و  كنددهاي ايدن كوچده را پدر بايست به ترتيب و به نوبت، حوض و آب انبارهداي خاندهكند. او ميسرازير مي

رساني  ميرآب در همان ابتداي آب اما آن شب ،رسيدخانه نوبتش مي ي آقا شيخ مرتضي نيز بعد از چندخانه

ي آقا شيخ مرتضي خبري از آب نيست و حوض منزل ايشان به طور كامل خالي شد  شود در خانهمتوجه مي

كند و حدوض  ي ايشان سرازير مينهبنابراين به احترام حاج شيخ بدون رعايت نوبت، آب را به سوي خا ؛است

 سازد. ي ايشان را پر ميخانه

 د. كنضي از اين مطلب آگاهي پيدا مييخ مرتش

كوبند، صدايي از پشت در بلند شدد  د: آن شب ديدم در  حياط را ميگويقاي حاج محمدعلي اخوان ميآ

 ر را باز كنيد!حاج محمد حسن آقا! دحاج محمد حسن آقا! گفت: بود و مي

ا آن ديم. ايشدان بدما رفتيم و در را باز كر ؛زدشيخ مرتضي بود كه پدرمان را صدا مي ين صدا، صداي آقاا

 د:ي ما شدند و رو به پدرمان فرمودنقدّ خميد  وارد خانه

                                                 

منابع مختلف، در حدّي كه هاي نگارش  مطالب  نقل شد  از ان نبودن  شيو ، به جهت يكس«به سوي آسمان»ي هاي مجموعهدر اكثر نقل -1

 (سيدمحمد خردمند) هايي صورت پذيرفته است.اي وارد نشود، ويراستاريخدشه مطلب به اصل

 



ي مدا آورد  اسدت و مدن ا ن نوبت، ابتددا آب را بده خاندهين آقاي ميرآب، امشب لطف كرد  است و بيا

 2فرماييد؟!...ام اينجا وضو بگيرم! اجاز  ميها حالليّت بطلبم، بنابر اين آمد ي همسايهتوانم بروم و از همهنمي

كردند و بدراي وضدو و نوبت خالي نشد، احتياط ميرحوم زاهد تا زماني كه حوض منزلشان از آن آب  بيم

 3آمدند.ي ما ميتطهير به خانه

 

                                                 

در زمانه ي ما چنين ويژگي هايي را داشدته و چندين معناي زيادي در آن دور  و پس از آن و هم اكنون ل بعيد نيست كه متدينين و اه -2

قيامدت  ود را هدم درتقواهايي را از خود نشان دهند كه ما از آن آگا  نمي شويم؛ همه ي آنها به خود نيكي مي كنند و نتيجه ي اعمال خد

د! ت هدا مدي بندندهم در اين دنيا به بهانه ي خطاي ديگران آسايش تن و زندگي دنيا را مي طلبند و چشم از حقيقدخواهند ديد. عد  اي 

 ساب و كتاب قيامت حاضر خواهند شد! ايشان هم در ح
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