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خر    وس تنها
گر    به ی تشنه

سگی در     بیابان
بگذار    ید ر    احت باشد
جوجه های قشنگ

مر    ا نجات بده
آهوی رس    گر    دان

به خاطر     یك كار     خوب
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مر    د خوشحال بود. ز ن خوشحال بود. مر    د كمی آب در     حیاط و جلوی در     پاشید. ز ن  ُتندُتند 
حیاط و َدِم در    ِ كوچه ر    ا جار    و كر    د. وقتی كار    شان متام شد، هر     دو ر    و ی  پّله كنار     هم نشستند. 
منتظر     مهامن بودند. مهامن عز یز ی كه قر    ار     بود ناهار     به خانه شان بیاید. خر    وس َپر     طال یی ر    وی 
دیوار     كوتاه قدم می ز د. بعد، قوقولی قوقو كر    د و َپر    هایش ر    ا به هم ز د. مر    د و ز ن به هم نگاه 

كر    دند و لبخند ز دند. 
ــ تق تق، تق تق. 

در    ِ خانه به صدا در     آمد. مر    د فور    ی از  جا بلند شد. ز ن هم با خوشحالی از  جا بلند شد. مر    د در     
ر    ا باز  كر    د. 

ــ  سال م! خوش آمدید. بفر    مایید تو!
مهامن هم سال م كر    د، با مر    د دست داد و با او ر    و بوسی كر    د. 

ز ن گفت: « ای ر    سول خدا! به خانه ی كوچك و فقیر    انه ی ما خوش آمدید. از  این كه دعوت ما ر    ا 
قبول كر    دید، خیلی متشكر    یم.»

پیامرب     (ص) با خوش ر    ویی با آن ها احوالپر    سی كر    د. خر    وس َپر     طال یی از  دیوار     كوتاه، پایین پر    ید. 
پر    هایش ر    ا  باز  كر    د و چند بار      دور      مهامن چر    خید و به آر    امی به پای پیامرب     نوك ز د. بعد، آر    ام 
قوقولی قوقو كر    د. پیامرب      به خر    وس نگاه كر    د و لبخند ز د. كمی ایستاد و به َپر      و ُدم قشنگ 
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خر    وس نگاه كر    د و به مر    د و ز ن گفت: « مثل اینكه این خر    وس تنهاست. چر    ا بر    ای او همدمی 
منی آور    ید؟»

ز ن به مر    د نگاه كر    د. پیامرب     ر    است می گفت. بیچار    ه خر    وسشان تنهای ِ تنها بود. ولی چر    ا تا 
آن موقع به فكر    شان نر    سیده بود كه بر    ایش دوستی پیدا كنند؟

مر    د گفت: « در    ست می گویید. تا حاال  به این موضوع فكر     نكر    ده  بودیم. قول می دهم 
همین فر    دا مر    غی بخر    م تا دوست و همدمش باشد.»

خر    وس پر     طال یی پر    ید ر    وی دیوار     و با صدای بلند قوقولی قوقو كر    د. 
پیامرب     و مر    د و ز ن خندیدند و از  پله ها باال  ر    فتند.
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ــ میو، میو، میو.
صدای گر    به ای از  بیر    ون می آمد.

پیامرب  (ص)    عبایش ر    ا در     آور    د و ر    وی میخی آویز ان كر    د. آستین هایش ر    ا باال  ز د. می خواست 
وضو بگیر    د. در     گوشه ی اتاق، یك تشت و كوز ه ی آب بود. همیشه نز دیك ظهر    ، پیامرب     
هامن جا وضو می گر    فت و به مسجد می ر    فت. پیامرب     كنار     تشت نشست. یك دستش ر    ا در    از  

كر    د و كوز ه ی آب ر    ا بر    داشت.  
ناگهان رس    ِ گر    به از  پشت در     پیدا شد. پیامرب     او ر    ا دید، اما گر    به با دیدن پیامرب     تر    سید و رس    ش 
ر    ا پنهان كر    د. پیامرب     به فكر     فر    و ر    فت. همین كه تصمیم گر    فت آب بر    یز د، دوبار    ه كّله ی گر    به 
از  پشت در     پیدا شد و چشامن فیر    وز ه ای ر    نگش ر    ا به چشامن پیامرب     دوخت. با صدایی كه 

بیشرت     شبیه التامس بود، میو میو كر    د. 
پیامرب     لبخند ز د. فهمید كه گر    به ی بیچار    ه خیلی تشنه است. كوز ه ر    ا خم كر    د و لبه ی آن ر    ا به 
تشت تكیه داد؛ طور    ی كه آب به لبه ی كوز ه ر    سید. آن وقت از  جا بلند شد. چند قدم عقب ر    فت 

تا گر    به نرت    سد و نز دیك شود و با خیال ر    احت آب بخور    د.
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گر    به آهسته به اتاق آمد، ولی از  چشم هایش معلوم بود كه می تر    سد. كمی به این طر    ف و 
آن طر    ف نگاه كر    د. 

یكی از  خدمتكار    های پیامرب     آمد و خواست گر    به ر    ا از  اتاق بیر    ون كند.
گر    به رس    ِ جایش ایستاد. آن قدر     تشنه بود كه منی توانست از  آب دل ِبَكَند. پیامرب     با اشار    ه ی دست 

به خدمتكار    ش فهامند كه بر    َگر    دد و گر    به ر    ا ر    احت بگذار     د.
گر    به به رس    عت به طر    ف كوز ه ی آب ر    فت و تند تند آب ر    ا لیس ز د. پیامرب     ایستاد و گر    به ی 

خال خالِی قشنگ ر    ا متاشا كر    د.
وقتی گر    به آب خور    د، یك لحظه به چشم های پیامرب     نگاه كر    د. بعد یك صدای «میو»ی كوچولو 

از  خودش در     آور    د و بیر    ون ر    فت.
پیامرب     با لبخند كنار     تشت نشست و وضو گر    فت.
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نسیم  خنكی می وز ید. علف ها و گیاهان كنار      ر    اه، هوا ر    ا خوشبو كر    ده بودند. پیامرب     با ده هز ار     
رس    باز  به طر    ف مّكه حر    كت می كر    د. همه لباس جنگ پوشیده بودند. با نظم و تر    تیب، دسته 

دسته، پشِت رس     هم به پیش می ر    فتند. می خواستند خانه ی خدا ر    ا از  دست كافر    ان آز اد كنند.
در     ر    اه، یك دفعه نگاه پیامرب     به یك سگ و چند توله سگ افتاد. سگ رس    ش ر    ا باال  
گر    فت و واق واق كر    د و پا به فر    ار     گذاشت؛ اّما فور    ی متوّجه توله هایش شد. توله هایش 
خیلی كوچولو بودند. هنوز  شیر     می خور    دند و منی توانستند دنبال مادر    شان بدوند. به 
طر    ف توله هایش بر    گشت.آن ها ر    ا دور     ز د و ر     وی ز مین نشست. توله ها كه از  رس     و صدای 
مسلامنان تر    سیده بودند، ر    وی پشت و گر    دن مادر    شان سوار     شدند و چشم های تیله ای و 

آبی خود ر    ا به سپاه پیامرب     دوختند. 
پیامرب      (ص) كه جلو سپاه حر    كت می كر    د، فور    ی دستش ر    ا باال  بر    د. سپاه پشت رس    ش ایستاد. 
به یك رس    باز  كه نز دیكش بود گفت:  «همین جا كنار     ر    اه مبان، مواظب باش تا كسی به این 

حیوان ها آز ار     نر    ساند.»
بعد، ر    اهش ر    ا كج كر    د تا رس     ر    اه سگ و توله هایش قر    ار     نگیر     د. سپاه هم پشت رس     پیامرب     حر    كت 

كر    د. 
خیال سگ ر    احت شد. چند بار     واق واق كر    د و صدایش در      بیابان پیچید. 

یكی از  رس    باز  ان گفت: « آخر     این سگ و توله ها چه اهمیتی داشتند كه پیامرب     ر    اه ما ر    ا كج و 
طوال نی كر    د؟»

رس    باز  پیر    ی كه همر    اه او حر    كت می كر    د، گفت: « این حر    ف ر    ا نز ن! من خودم چند بار     از  پیامرب     
شنیده ام كه اذیت كر    دن حیوان ها گناه است.»
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گر    به ی خاكسرتی، میو میو كنان، با ز حمت در     كوچه ر    اه می ر    فت. شكمش باد كر    ده بود. انگار     خیلی 
در    د داشت. گاهی می ایستاد و ناله می كر    د. گاهی از  این طر    ف كوچه به آن طر    ف كوچه و از  آن طر    ف 

به این طر    ف خودش ر    ا می كشید. دنبال یك جای خوب و ر    احت می گشت. 
ناگهان ر    و به ر    وی خود، چند كودك ر    ا دید كه به طر    ف او می آمدند. تر    سید. خواست بر    گر    دد ولی از  

پشِت رس    ش هم شرت     سوار    ی به او نز دیك می شد. وسط كوچه، جلوی یك مسجد گیر     كر    ده بود. 
به مسجد نگاه كر    د. در    ِ مسجد باز  بود. از  دو سه پّله ی سنگی باال  ر    فت. توی مسجد، مر    دم صف بسته 
بودند و مناز  می خواندند. گر    به همین كه جمعّیت ر    ا دید، خواست بر    گر    دد، ولی یك دفعه در    دش بیشرت     
شد. به همین خاطر    ، توی مسجد ر    فت. میو میو كنان دور     جمعیت چر    خید. بعد، جایی ایستاد و بلند بلند 

ناله كر    د. 
دوبار    ه حر    كت كر    د. میو میو كنان خودش ر    ا ر    وی ز مین كشید. در     گوشه ی مسجد، چنگال هایش 

ر    ا در     حصیر     فر    و كر    د. باز  جیغ و ناله اش بلند شد. ز وز ه هایش دل آدم ر    ا ر    یش ر    یش می كر    د. 
وقتی مناز  متام شد. همه ی رس    ها به طر    ف گر    به بر    گشت. گر    به در     گوشه ی مسجد آر    ام گر    فته 
بود. سه بچه ی كوچولو به دنیا آور    ده بود؛ بچه گر    به های سیاه و سفید و خیلی قشنگ. گر    به 

داشت آن ها ر    ا لیس می ز د. 
یكی از  مناز گز ار    ان كه خیلی از  رس     و  صدای گر    به عصبانی شده بود، داد ز د: « ز ود این گر    به ی كثیف 
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ر    ا از  مسجد بیر    ون بینداز ید. نز دیك بود مناز مان ر    ا خر    اب كند.»
پیامرب     كه جلوتر     از  همه مشغول دعا بود، فور    ی دستش ر    ا باال  ُبر    د و گفت: « نه نه، این كار     ر    ا نكنید. 

بگذار    ید گر    به ر    احت باشد. كسی حق ندار    د كوچك تر    ین آز ار    ی به او بر    ساند.»
یك پیر    مر    د گفت: « حق با پیامرب     است. گر    به ی بیچار    ه كه تقصیر    ی ندار    د. او مجبور     شد این كار     ر    ا 

بكند. هر     وقت از  مسجد ر    فت، آنجا ر    ا متیز  كنید.»
پیامرب     به گر    به و بچه های قشنگش نگاه كر    د و لبخند ز د.
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هوا، هوای بهار    ی بود. نسیم ُخنكی می وز ید. پرس    كی از  باغ ر    د می شد. یك دفعه از  باال ی یك در    خت، 
صدای جیك جیك چند پر    نده ر    ا شنید. پرس    ك ایستاد. رس    ش ر    ا بلند كر    د. خوب گوش داد. صدا در    ست از  

باال ی رس    ش می آمد. 
چشم هایش از  شادی بر    ق ز د. داس كوچك و سبد چوبی اش ر    ا بر      ز مین گذاشت. از  در    خت باال  ر    فت. 
سور    اخی ر    وی تنه ی در    خت بود. توی آن چهار     جوجه ی كوچولو ر    ا كنار     هم دید. با خوشحالی دستش 
ر    ا توی ال نه كر    د. رس     و صدای جوجه ها بیشرت     شد. آن ها ر    ا یكی یكی گر    فت و ز یر     پیر    اهنش جا داد. 
جوجه ها هی َور    جه وور    جه می كر    دند و به بدنش نوك می ز دند. قلقلكش آمد. خندید. بعد، آهسته از  

در    خت پایین آمد. 
جوجه ها ر    ا از  ز یر     پیر    اهنش در     آور    د و توی سبد گذاشت.

كمی متاشایشــان كر    د. هر     چهار     جوجه   رس    شــان ر    ا باال  گر    فته بودند و پشــت رس     هم جیك جیك 
می كر    دند.

ناگهان صدای پر    نده ای در     آسامن پیچید. پرس    ك به آسامن نگاه كر    د. یك پر    نده ی بز ر    گ، باال ی 
در    خت ها می چر    خید. مادر     جوجه ها بود كه از  آن باال  نگاهش می كر    د. پرس    ك سبد چوبی ر    ا بر    داشت و 
با خوشحالی حر    كت كر    د. با خود گفت: « به به، چه جوجه های ناز ی! بر    ایشان یك خانه ی كوچولوی 
چوبی می ساز م و هر     ر    وز  به آن ها آب و غذا می دهم. به بّچه ها نشان می دهم كه چه پر    نده های 

قشنگی دار    م.»
بیر    ون  از  مسجد  با دوستانش  پیامرب(ص)     ر    ا دید كه  ناگهان  از  كوچه ای ر    د می شد،  وقتی 
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می آمد. با خودش گفت: « چقدر     خوب شد! بهرت     است این پر    نده ها ر    ا به پیامرب     نشان بدهم. اگر     
خوشش آمد، دوتایش ر    ا به او می دهم؛ دو تای دیگر     هم مال خودم.»

پرس    ك با خوشحالی جلو ر    فت. سبد ر    ا جلو پیامرب     و دوستانش بر     ز مین گذاشت. همه دور     سبد 
جمع شدند و جوجه های قشنگ ر    ا متاشا كر    دند. هر     كس در     بار    ه ی آن ها چیز ی گفت. 

ل ز ده بود به پیامرب    . دلش می خواست پیامرب     با دیدِن جوجه ها خوشحال شود و به او لبخند  پرس    ك ز ُ
بز ند. اّما پیامرب     با دیدن جوجه های بی پناه، دلش گر    فت. نار    احت شد. به پرس    ك نگاه كر    د. انگار     نگاه 
غمگین پیامرب     به او می گفت: « چر    ا به این جوجه ها آز ار     ر    ساندی؟ چر    ا آن ها ر    ا از  ال نه و مادر    شان جدا 

كر    دی؟»
پرس    ك از  نگاه پیامرب     خجالت كشید و رس    ش ر    ا ز یر     انداخت. پیامرب     كنار     جوجه ها نشست. با دلسوز ی 
و مهر    بانی پر    های لطیف و قشنگشان ر    ا نواز ش كر    د. جوجه ها هی جیك جیك می كر    دند و به دست های 

پیامرب     نوك می ز دند. 
در     همین موقع، صدای پر    نده ای در     هوا پیچید. همه به آسامن نگاه كر    دند. یكی فر    یاد ز د:« پر    نده، 

پر    نده ی مادر    ! ببینید به خاطر     جوجه هایش تا كجا دنبال این پرس     آمده!»
ما در     جوجه ها با بی قر    ار    ی باال ی رس    ِ جمعّیت می چر    خید.

ناگهان از  آن باال  به سو  ی جوجه ها آمد. ر    وی لبه ی سبد نشست. سبد كج شد و افتاد. جوجه ها 
از  سبد بیر    ون ر    یختند. پر    نده ی مادر     بال هایش ر    ا به ز مین كشید. دور    شان چر    خید. رس     و صدا كر    د 

و از  تر    س جمعّیت به هوا پر     ز د و باال ی رس     جمعیت رش    وع كر    د به چر    خیدن. 
پرس    ك جوجه ها ر    ا گر    فت و در     سبد گذاشت. همه از  كار     مادر    ِ جوجه ها تعّجب كر    ده بودند. 
پیامرب     ر    و به مسلامنان كر    د و گفت: « این پر    نده ر    ا می بینید؟  می بینید چقدر     به جوجه هایش 
عال قه دار    د؟ بدانید كه خداوند هز ار     بار     بیشرت     از   آن به بندگانش عال قه دار    د. هز ار     بار     بیشرت     از  

آن بنده هایش ر    ا دوست دار    د.»
بعد، چشم هایش ر    ا به پرس    ك دوخت و گفت ... 

پرس    ك به باغ بر     می گشت. مادر     جوجه ها باال ی رس    ش در      پر    واز  بود و رس     و صدا می كر    د. 
پرس    ك می ر    فت تا جوجه ها ر    ا به ال نه شان بر    گر    داند.
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یك نفر     گفت: « این شرت     دیوانه شده. متام سبز ی ها و نهال های باغ ها ر    ا از  بین بر    ده.»
یكی كه از  همه پیر    تر     بود، گفت: « در    ست است. او واقعاً دیوانه شده. هیچ كار    ی منی شود 

كر    د. حتی به ما هم حمله می كند.»
مر    د قد بلندی كه موهای حنایی داشت، گفت: « این شرت     مال من است. یك دفعه این طور    ی شد. 
می خواستم او ر    ا قر    بانی كنم. وقتی این حر    ف ر    ا به دوستانم گفتم، انگار     حر    ف هایم ر    ا فهمید. هامن 
لحظه فر    ار     كر    د. حاال  هر     كار    ی می كنیم، آر    ام منی شود. ای ر    سول خدا! با ما بیایید، شاید شام بتوانید 

كار    ی بكنید.»
پیامرب     (ص) همر    اه آن ها ر    فت تا شرت     ر    ا از  نز دیك ببیند. از  كنار     چند باغ گذشتند تا اینكه شرت     ر    ا از  
دور     در     باغی دیدند. مر    دم گفتند: « همین شرت     است. ببینید با سبز ی های باغ چه كار     كر    ده! گویا از  

چیز ی عصبانی است.»
پیامرب     به آن ها اشار    ه كر    د كه رس    ِ جای خود مبانند. آن وقت، خودش جلو ر    فت. شرت     پیر     
و ال غر     بود. پیامرب     ر    ا دید، با صدای پیامرب     آر    ام گر    فت و ناله كر    د. پیامرب     به او نز دیك شد. 
دستی به رس     و گوشش كشید. شرت     پیر     دوبار      ه ناله كر    د. لب های ُكلفتش باز  و بسته شدند و 

از  چشم هایش اشك جار    ی شد. پیامرب     به اشك هایش نگاه كر    د. 
طنابی ر    ا كه به همر    اه داشت به گر    دن شرت     بست و با او به طر    ف مر    دم بر    گشت. 

صاحب شرت     خیلی خوشحال بود. كف دست هایش ر    ا از  شادی به هم مالید و گفت: 
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« چقدر     خوب شد! می دانستم فقط شام می توانید او ر    ا ر    ام 
كنید. همین امر    وز  او ر    ا قر    بانی می كنم.»
پیامرب     گفت: « این ر    ا به من بفر    وش!»

همه از  حر    ف پیامرب     تعّجب كر    دند. یكی گفت: « آخر     این شرت     
پیر     و ُمر    دنی ر    ا بر    ای چه می خواهید؟!»

یكی دیگر     گفت: « آن قدر     پیر     اســت كه به در    د ســوار    ی هم منی خور    د؛ چه بر    سد به این كه كار     
هم بكند.»
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پیامرب     دوبار    ه به مر    د مو حنایی گفت: « این شرت     ر    ا به من بفر    وش!»
صاحب شرت     گفت: «  قابل شام ر    ا ندار    د. اصال ً آن ر    ا به شام هدیه می دهم.»

ــ نه، آن ر    ا به من بفر    وش!
باال خر    ه صاحب شرت    ، آن ر    ا به پیامرب     فر    وخت. پیامرب     هم شرت     ر    ا به امان خدا آز اد كر    د.

شرت     پیر     دیگر     آر    ام شده بود. دیگر     به باغ های مر    دم منی ر    فت. بر    ای خودش در     كوچه ها و باز ار     
مدینه می گشت. همه دیگر     آن شرت     ر    ا می شناختند و می گفتند: « آز اد شده ی ر    سول خداست.»

مر    دم به او آب و غذا می دادند. بّچه ها هم گاهی دور    ش جمع می شدند، بر    ایش علف می آور    دند 
و ناز ش می كر    دند.
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هوا گر م بود. جیر  جیر  ك ها در  باغ می خواندند. امام سجاد(ع) همر اه یار انش از  كنار  باغی می گذشت. 
ناگهان كنار  باغ، شاخ و بر ِگ بوته ها به شّدت به هم خور د. همه به آن سو نگاه كر دند. یكی فر یاد ز د: 

«آهو! آهو!» ببینید به آن طرف فر ار  كر د.
آهو كمی دور تر  میان چند در خت ایستاد و چشم هایش ر ا به آن ها دوخت و هوهو كر د. انگار  كسی 

ر ا صدا می كر د.
یكی فر یاد ز د: «چه آهوی در شتی! كاش می توانستیم او ر ا بگیر یم.»

م كر د. ُتند ُتند دوید و دور  شد. اّما دوبار ه بر گشت و در  طرف  آهو انگار  صدا ر ا شنید، چون فور ی ر َ
دیگر  باغ، البه الی در خت ها، چشم های نگر انش ر ا به امام و یار انش دوخت.

جوانی گفت: «چه خوب شد كه بر گشت. من حاال می ر وم تیر   و  كامنم ر ا بیاور م.» 
خواست كه بر ود، اّما امام سجاد با اشار ه ی دست به او گفت  كه مباند!

پیر مر دی كه نز دیك امام بود گفت: «این حیوان حتاًم دنبال چیز ی است، وگر نه اینجا منی ماند.»
آهو رس ش ر ا باال گر فت و دوبار ه ناله كر د. امام سجاد آهسته به طر ف آهو ر فت. با مهر بانی او 
ر ا صدا ز د. آهو با اینكه از  تر س می لر ز ید، هامن جا ایستاد. امام خیلی آر ام به او ر سید. دستی بر  
رس   و گر دنش كشید. آهو پوز ه اش ر ا به بدن امام مالید. امام به چشم هایش نگاه كر د. دو قطر ه 

اشك از  چشم هایش جار ی بود. امام دلش به حال او سوخت.
یار ان امام هم نز دیك شدند. آهو وحشت كر د. می خواست فر ار  كند. اما امام گر دنش ر ا گر فت و 

نواز شش كر د. آهو آر ام شد. امام ر و به یار انش كر د و گفت: «می دانید این آهو چه می خواهد؟»
همه گفتند: «نه، شام امام و فر ز ند ر سول خدايید و حتاًم می دانید او چه می خواهد.»

امام گفت: «او گم كر ده دار د. یك نفر  بّچه ی او ر ا گر فته. او از  دور ِی بچه اش نار احت است. می خواهد 
به او شیر  بدهد.» 
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ناگهان یكی گفت: «در ست می  گویید. حاال یادم آمد. همین امر وز  صبح شكار چی بز ر گ ر ا دیدم كه 
از  بیابان می آمد و یك بچه آهو در  بغل داشت. حتاًم بچه ی همین آهوست.»

امام خوشحال شد و همر اه یار انش به سوی خانه ی شكار چی ر اه افتاد. همه شكار چی بز ر گ ر ا 
می شناختند. او كار ش شكار  حیوان ها بود.

یكی در  ز د. شكار چی خودش در  ر ا باز  كر د. با دیدن امام و یار انش تعجب كر د.
ـ سالم، ای فر ز ند ر سول خدا! فدایتان شوم. بفر مایید تو!

امام جواب سالمش ر ا داد و گفت: «آن بچه آهویی را كه امر وز  به دام انداخته ای، بیاور . مادر ش 
منتظر  اوست و می خواهد به او شیر  بدهد.»

شكار چی با تعجب به هر  طر ف نگاه كر د، اما آهویی ندید. لبخند ز د و گفت: «رس ور م! پس مادر ش 
كو؟ من كه آهویی منی بینم.»

یكی از  یار ان امام گفت: «او بیر ون شهر ، كنار  باغی منتظر  است. می تر سد وار د شهر  شود.»
شكار چی ر و به امام كر د و گفت: «حاال فهمیدم. بچه آهو ر ا به شام تقدیم می كنم. مال شام. صرب  

كنید، اآل ن او ر ا می آور م.»
فور ی توی خانه ر فت، بچه آهو ر ا بغل گر فت و بیر ون آمد و همر اه امام و یار انش به سوی باغ 

حر كت كر د.
آهو هنوز  در  باغ منتظر  بود. انگار  می دانست امام بچه اش ر ا می آور د. با دیدن بچه اش در  بغل 
شكار چی، هو هوكنان به سویش دوید. شكار چی از  دیدن آهو تعّجب كر د. بچه اش ر ا بر  ز مین گذاشت. 
بچه آهو هم جست وخیز كنان به طر ف مادر ش ر فت. آهو دور  بچه اش چر خید و رس  و گوشش ر ا لیس 
ز د. بچه آهو رس ش ر ا ز یر  شكم مادر  بر د و رش وع كر د به شیر  خور دن. كمی كه شیر  خور د، همر اه 
مادر ش حر كت كر د. آهو كمی كه دور  شد، ایستاد و به امام نگاه كر د. بعد، صدایش در  باغ پیچید: 

«هو، هو، هو!»
امام لبخند ز د و به یار انش گفت:« می دانید آهو چه می گوید؟»

گفتند: «نه.»
گفت: «او از  ما تشّكر  كر د و با ز بان خود ما ر ا دعا كر د. »
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امام حسین(ع) از  كنار  باغی می گذشت. هوا گر م بود. صدای قار قار  كالغی در  باغ پیچیده بود. 
امام ز یر  سایه ی در ختی ایستاد تا كمی اسرت احت كند. ناگهان چشمش به یك جوان افتاد. جوان 
دور تر  از  او كنار ِ باغ، لِب جویی نشسته بود. لباس كهنه ای پوشیده بود. او قر ص نانی ر ا تكه تكه 
می كر د و جلو یك سگ می انداخت. سگ هر  لقمه ای كه می خور د، دوبار ه دهانش ر ا باز  می كر د، 

ز بانش ر ا بیر ون می آور د و منتظر  لقمه ی بعدی می شد.
امام حسین جلو ر فت و سالم كر د. جوان متوّجه  امام شد. فور ی از  جا بر خاست و سالم كر د.

امام لبخند ز د و پر سید: «چر ا به این سگ این همه مهر بانی می كنی؟»
جوان آه كشید و گفت: «آخر  دمل خیلی گر فته. خیلی نار احتم. می خواهم با غذا دادن به این 

سگ، دمل شاد شود و آر ام بگیر د.»
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امام كه از  كار  خوب جوان خیلی خوشش آمده بود، تصمیم گر فت به او كمك كند.
پر سید: «از  چه چیز ی نار احتی؟»

او جواب داد: «من غالم و خدمتكار  یك ز ن و شوهر  یهودی هستم، ولی خودم مسلامنم. خیلی 
دوست دار م از  آن ها جدا شوم و آز اد باشم، اما می دانم كه این كار  هر گز  شدنی نیست. باید تا عمر  

دار م نوكر  و خدمتكار  آن ها باشم.»
امام با او صحبت كر د و دلدار ی اش داد. بعد، همر اه غالم به خانه ی آن ز ن و شوهر  یهودی ر فت. 
ز ن و مر د یهودی از  دیدِن او خیلی خوشحال شدند. آن ها هر گز  انتظار  نداشتند كه امام ر وز ی به 
خانه  شان بیاید. آن ها با اینكه یهودی بودند، خیلی به امام حسین عالقه داشتند. بر ای او میوه و 

رش بت خنك آور دند.
امام از  ز یر  عبایش دویست دینار  بیر ون آور د و جلو ز ن و مر د یهودی گذاشت.

ـ این پول ر ا بگیر ید و این غالم ر ا به من بفر وشید!
ز ن و مر د یهودی به هم نگاه كر دند. هر  دو لبخند ز دند.

ز ن یهودی گفت: «آقا! به خدا خیلی خوشحاملان كر دید. به خاطر  قدم مبار ك شام، این غالم ر ا به 
شام می بخشیم. پول هم ماِل خود شام.»

مر د یهودی گفت: «آقا! شام ر ا به خدا پولتان ر ا بر دار ید. امر وز  بهرت ین ر وز  ماست. آن باغ ر ا هم 
كه این غالم در  آن كار  می كر د، به شام می بخشیم. قابل شام ر ا ندار د.»

امام حسین از  آن ها تشكر  كر د، پول ر ا بر داشت و به غال م داد و گفت: «من هم این غالم جوان 
ر ا در  ر اه خدا آز اد كر دم. آن باغ و این پول ر ا هم به او بخشیدم.»

غالم جوان وقتی حر ف های امام ر ا شنید، می خواست از  خوشحالی َپر  در  بیاور د. امام ر ا بوسید و 
گفت: «آقا! شام چقدر  مهر بان و بز ر گوار ید. تا عمر  دار م این خوبی شام ر ا فر اموش منی كنم.»
ز ن و مر د یهودی هم وقتی اخالق و ر فتار  خوب امام ر ا دیدند، هامن ر وز  مسلامن شدند.


