
 به نام خداوند بخشنده مهربان

 دعای با برکت

 
 ملخ ها تمام بوته ها را خورده بودند. همه چیز نابود شده بود.

یزی چعیسای پیر روی سنگی نشسته بود وبا اندوه به جالیزش نگاه می کرد. 
 نمانده بود جز بوته هایی در گوشه وکنار.

 ت وبلند شد.عیسی دست به کمرش گرف

 



 
ی لخم می توانستند پرواز کنند. عیسی پایش روی ملخ ها با شکم بر آمده ن

 پر از سبزه بود. چه فایده! . شکمشلگد شد ملخ رفت،

 
عیسی،فقط همین جالیز را داشت. کوچک بود. اما روزی اش بسته به همین 
جالیز بود. نشست وبه بوته های نیم خورده دست کشید. هرچه بیشتر راه 

پیرش می فهمید ، سکته می کرد  راحت تر می شد. اگر همسرمی رفت ، نا
 .ومی مرد



در فکر بود به همسرش چه بگوید؟ اگر جوان بود می رفت کارگری می  
 کرد، ولی...

 هی کشید واشک در چشمانش حلقه زد.با حسرت آ

 ناراحتی عیسی؟-

 ده بود. صدا از سواری بود که کنار زمینش ایستا

 
 چشمانش را بست وقطره اشکی ریخت. . جلو رفت.

 پیشوای شیعیان امام موسی کاظم بود.

عیسی به مزرعه اش اشاره کرد . بغض گلویش را گرفته بود. نمی توانست 
 حرف بزند. فقط سر تکان می داد. 

امام پیاده شد. لباس مرتبی پوشیده بود. گویا به سفر می رفت.داخل جالیز 
 «ناراحت نباش»ه آسیب زیادی دیده بود. فرمود: شد. مزرع

بیچاره شدم ای پسر پیامبر !خانه خراب شدم. »عیسای پیر نشست . نالید: 
 «،باید دست گدایی دراز کنم.بعد از عمری زندگی شرافتمندانه 



 مرد میلرزید.بازوی او را گرفت. شانه های پیر امام کنارش نشست .

 مردولی پیر« به خدا توکل کن!» رمود:داری اش داد وفخیلی نا امید بود. دل 
 آرام نمی شد.

 «ه قدر آسیب دیده ای؟چ» فرمود:  امام

امید داشتم امسال صد وبیست دینار » با تاسف گفت: یرمرد سر بلند کرد ،پ
 محصول برداشت کنم.

 
ب لیال را چه حاال مشتی خاک دارم. جوا» مشتی خاک برداشت وادامه داد:

 «بدهم؟ عالوه بر قرض ، خرج زمستانمان چه می شود؟



االغ پیر مرد در جالیز راه می رفت  .امام برخاست. به چهار طرف نگاه کرد
 وهمان چند بوته باقیمانده را لگد مال می کرد. امام، به راه افتاد.

بش شیهه ای کشیدرفت از خورجین همیانی در آورد. برگشت. آن را به سا
 «این صد وپنجاه دینار است . ناامید نباش.» مرد داد وگفت:  پیر

 
 دهان عیسی باز ماند. یعنی امام همه آن سکه ها را به او بخشیده بود؟

 نمی خواست قبول کند.

ن به م»امام اصرار کرد. عیسی همیان را گرفت. دست امام را بوسید. وگفت: 
 »لطف کردید. اما خواهشی دارم



ید پیرمرد کمتر ناراحت است خوشحال شد تبسمی کرد. د امام از این که می
 «خواهش می کنم دعا کنید مزرعه ام پر برکت شود» عیسای پیر گفت: 

امام به طرف اسبش رفت. پا در رکاب گذاشت وقتی می خواست راه بیفتد 
پیامبر خدا فرموده که به مانده ی زمینی که خسارت دیده بچسبید » فرمود:

 «وآبادش کنید.

ب ی  بودند که کمتر آسیته هایکمی فکرد کرد بوعیسی که رفت  کاظم امام
 دیده بودند.

 باید به نصیحت امام گوش می کرد. روزی دست خدا بود. 

اما او هم باید تالش می کرد.  به سوی االغش رفت که وسط جالیز می گشت 
 مهارش را گرفت وبیرون آورد .

 

 


