
 به نام خداوند بخشنده مهربان

 «شک نکن!»

 
امرا به س یبا پسرش از راه دور . دیلرز یم رمردیدر دستان پ ،بود یعصا که تکه چوب

 .را از چنگ شان ربوده بود یزندگ ،آب و علف یدشت ب ، یآخر عمر .آمده بودند

 انیچهارپا گریگوسفندان و د .بود دهیشان خشک نیزراعت شان خوشه نداده و زم
 .هالک شده بودند یو تشنگ یشان از گرسنگ

 



 دیشا؛ و حاال به سامرا آمده بودند  وآن ده بودندشهر نیآواره ا رشاکنون با پس 
 .امسال را پشت سر بگذارند یبه حالشان رحم کرده و کمکشان کند تا سخت یکس

 
 :گفت یلرزان یبا صدا رمردیپ .بود دهیدر آن قد کش یرفتند که نخلای به طرف خانه  

راه  یخرج یگر برایمرکب و صد درهم د یلباس و صد درهم برا یاگر صد درهم برا
اگر  پدر! ،نهنه :زد و گفت یپسرش محمد لبخند تلخ .ما را بس است ،به ما بدهد

 . ستیکافمان را سیر کنیم شکم مبتوانی که بدهد آنقدر

چرا  :دیدو پرس از آن یکی .آمدند رونیب اطیاز ح انسالیم مرددو  .در خانه را زدند  
 یخانه امام به رو ساعت در   نیدر ا :گفت یبا مهربان گریو مرد د ؟دیاستادهیا نجایا

 ! دییبفرما؛همه باز است 

 



 یشدند و از کنار درخت نخل اطیکرد تا وارد ح ییآن دو را راهنما ،سپس با احترام
 ،دکردن یکه چند نفر در آن نشسته و صحبت م بایبا پنجره ز یبه سمت اتاق و گذشتند

 .رفتند

 
لباس  که  یانسالیمرد م .گفتندیبود و چند نفر آهسته سخن م تیاتاق پر از جمع 

 .کردیها گوش م آن داد و به سخن یرا تکان م سرش به تن داشت یزیتم دیسف
 .نشستند یاسالم کردند و گوشهدرش محمد و پ

 



 حرف .کرد که مشغول صحبت کردن بود یگاه به چهره صاحبخانه نگاه م گه محمد 
دست مرد . جلو رفت و کمک خواست  یمرد ژنده پوش .و جذاب بود نیریش شیها
و  خم شد رمردیپ .داد ریکه از طاقچه چند سکه برداشت و به فق دیرا د وشپ دیسف

  .رفت رونیو ب دیدست او را بوس انیدعاگو

 
 ینم چیگذاشته بود و ه  به عصابه پدرش کرد که سر  ینگاه .محمد خسته شده بود

 چشمان درچشم  رمردیپ .شده بود یخاطرات تلخ آن سفر طوالنق هم غر دیشا ؛گفت
 ؟دیما آمده ا دنیچه شده که به د :امام او را به خود آورد یکه صدا دامام دوخته بو

داشت نو قدرت  دیلرز یم رمردیپ یها لب . محمد و پدرش نگاه کردند بهچند نفر
 ،نباش و نگرانناراحت  :صاحبخانه گفت !چشمانش به اشک نشسته بود .دیبگو یزیچ

  !خدا بزرگ است

 



د پدرش گفته بو .محمد تعجب کرد .هم برخاست رمردیپ ،چند نفر برخاستند یوقت
 یبن علحسن  انیعیش یشوایاز پ اریبس، آنها خواهد بود و در راه  دیام نیآخر نجایا
 یدرخواست چیحال پدر بدون ه .و گفته بودا یمهربانو و بذل و بخشش  هایاز خوبو

 ! خواست برود  یبلند شده و م

 
 دممحو هوا گرم شده بود . کهنه اش را بپوشد یخم شد و کمک کرد تا پدر کفش ها

 ینم تو که :گفت یبا ناراحت ،تر و شکسته تر شده ریکرد پدرش پ یکه احساس م
 ؟!  یخودت را کوچک کرد و یچرا آمد،  ییبگو یزیچ یخواست

 یداودند که صدور نشده ب یچند قدم . پسرمانم : نمی دداد و گفت  هیتک واریپدر به د
نگ در یلحظه ا ! میبن ابراه یعل :زد یهمان خدمتکار بود که صدا م .دندیشن ییآشنا
 ینیگسن ت اوکه در دس یا سهیک محمد با تعجب به خدمتکار و  . ستادیا رمردیپ . کن

 .کرد نگاه کرد  یم

  ! دادند والرا م میان ه نیا

 ،دادکه خدمتکار ادامه  دیشن کرد و یبا تبسم به محمد نگاه رمردیپ



 
پوشاک و لباس  . دویست درهم آن را است درهم پانصد   این همیاندر :موال گفتند 

 یتا صدو  دیکن هیته یاسب خوب و رهوار گریدرهم د ستیبا دو ،دیمناسب بخر
خواست دست خدمتکار را ببوسد که او دستش  رمردیپ. راهتان باشد یهم خرج گرید

ه رو ب رمردیپ .بود نما ین بخشش موالیا . ستمین یه امن کار !نه :و گفت دیرا کش
 !به تو گفته بودم که شک نکن  :پسرش گفت

 



 

دجله بروند که خدمتکار دوباره  یاز خم کوچه به سو خواستندیمو  افتادند راهپس به 
 دیبرو یشهر و آباد یبه سو :م ، فرمودنداما ،یراست: جلو آمد و گفت  شان زد. یصدا

 .ودبهتر ش تانوضع ندهیدر آ دوارمیام : و گفت دیخدمتکار خندبعد هم  !نه کوهستان
کرد  یتبسم رفتند یبازار م یو دور شدن آن ها را نگاه کرد که به سو ستادیا سپس

 .بازگشت حسن عسکری نزد امامو

 


