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نویسنده: مجید راستی
تصویرگر: ساقی ذاکرنژاد

هشتمین 
ســـــــــتاره
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من اسِب چوبی دامون هستم. دامون من را از کنار باغچه برداشت 
و سوارم شد. دور حوض پیتکو پیتکو کرد و خندید. منتظر پدر و 
مادرش بود. یک مرتبه از آن طرف دیوار، توی کوچه، سروصدایی 

آمد. چشم های دامون برقی زد. به طرف در پیتیکو پیتیکو رفت. از 
الی در بیرون را نگاه کرد. چقدر مردم توی کوچه بودند. از همان جا 

صدا زد: »پدر جان! مادر جان! رسیدند. زود باشید.«
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آن روز، روز عید بود. مردم دسته دسته به طرف جایگاه نماز می رفتند. 
دامون خوش حال بود که با پدر و مادرش به آنجا می رود و بعد از نماز خرما 

می خورد. هر وقت اسم خرما را می شنید، دهانش شیرین می شد. از الی در 
بیرون رفت.
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 آقای قد بلندی را توی جمعیت دید. آقا لباس سفید 
پوشیده و دامن لباسش را به کمر زده بود. دستار سفیدی 
مثل عمّامه به سر داشت. سر دستار را هم روی سینه اش 

انداخته بود. کفش به پا نداشت. به نظر مهربان می آمد. 
چند قدم که راه می رفت، می ایستاد و با صدای بلند »هللا 

اکبر« می گفت. مردم هم تکرار می کردند.







11

دامون پیرمردی را دید. دستش را کشید و پرسید: 
»بابا، آن آقا کیه؟«

پیرمرد با لبخند گفت: » آن آقا امام رضا است!«
دامون از پدرش اسم امام رضا را شنیده بود. 

خوش حال شد. تندی توی حیاط دوید و فریاد زد: 
»پدرجان، مادرجان! امام رضا را دیدم.«

 پدر از توی اتاق گفت: »چه خوب! االن راه 
می افتیم.« 
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دامون دوباره از در بیرون رفت. می خواست از آن بابا بپرسد: 
»چرا امام رضا اسب ندارد، کفش ندارد!« 

اما او رفته بود.
مادر بزرگی را با نوه اش دید. 

سؤالش را از او پرسید. 
مادربزرگ گفت: »عزیزم، امام رضا، هم اسب دارد، هم کفش. 

اما گفته است بی اسب و کفش می آید و نمازعید را می خواند.
مانند پدرانش، مانند پیامبر خدا|، مانند امام علی×.«
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دامون کمی جلو رفت و ایستاد. از دور به امام نگاه کرد. 
آدم های پشت سر او لباس های پُرزرق و برق پوشیده بودند. 

آن ها هم پابرهنه و پوتین به دست به دنبال امام 
می رفتند و »هللا اکبر« می گفتند.

یک مرتبه دستی شانه اش را گرفت. پدرش بود. 
گفت: »پسرم دامون، داشتی گم می شدی ها!«

دامون تندی گفت: »پدرجان! ببین، آن آقای 
سفیدپوش که جلو می رود امام رضاست. همان که 

قّصه اش را   برایم گفتی.«
پدر لبخند زد و گفت: »حاال بیا اسبت را توی خانه بگذار تا 

برویم.«
دلم می خواست دامون من را هم با خودش بِبَرَد.

مادرش هم آمد. دامون گفت: »پدرجان! نگاه کن. حاال این 
اسب، عصای من است!«

دامون تندی من را عصا کرد و راه افتادیم.
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دامون خبر نداشت که مأمون، حاکم شهر، از امام خواسته 
است نماز عید بخواند! خبر نداشت که مأمون به امام 

گفته است: »بخوان تا همه بدانند که تو جانشین 
مایی.«
امام هم وقتی دیده بود باید نماز عید را بخواند، 
گفته بود: »می خوانم، اما آن طور که پدرانم 
می خواندند.«

مأمون خوش حال شده وگفته بود: »بخوان! 
همان طور بخوان!«

صبح روز بعد، امام راه افتاد. سوار اسب نشد. 
کفش به پا نکرد. پابرهنه نگاهی به آسمان انداخت. 

یک دسته کبوتر در حال پرواز بودند. راه افتاد. چند 
قدم جلو رفت و بلند فریاد زد:

»هللا اکبر! هللا اکبر!« 
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کم کم همه آمدند. کم کم شهر پُر از فریادِ »هللا 
اکبر« شد. کم کم همه کفش هایشان را به 

دست گرفتند. 
کوچه های باریک و پَهن مثل رود شدند. مثل رودخانه 

شدند. پُر از آدم شدند که به طرف دریا، یعنی جایگاهِ نماز 
عید، می رفتند.

دامون و پدر و مادرش هم بودند.
دامون باز هم خبر نداشت که خبرچین ها خودشان را به 
وزیر رساندند. وزیر هم خبر را به مأموِن خلیفه رساند و 

گفت: »قربان! امام پابرهنه و پیاده به نماز می رود. بزرگان 
و مردم هم پابرهنه اند! هر چند قدم که می روند، »هللا 

اکبر« می گویند. باید نگران شوید. می ترسم مردم از شما 
برگردند. باید او را برگردانید.«
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مأموِن خلیفه که ساکت به دیوار زُل زده بود و فکر می کرد، 
یکدفعه گفت: »او را باز گردانید.«
وزیر به سرعت، کفش به پا، سوار بر اسب شد و حرکت کرد.
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دامون صدای پای اسب ها را شنید و اسب سوارها را دید که آمدند و از میان 
جمعیت رفتند.

کمی بعد، یک اسب با یک سوار سفیدپوش برگشت. دامون با خوش حالی 
گفت: »پدرجان! مادرجان! نگاه کنید، امام آنجاست!«

پدرگفت: »بله، خودش است، امام رضا. امّا چرا برگشت؟!«
خیلی ها هم داشتند برمی گشتند. پدردامون فهمید که امام نماز عید را 

نمی خواند. پس گفت:»ما هم برمی گردیم.«
دامون گفت: »پدرجان، من هم با اسبم برمی گردم!«

آن وقت من را اسب کرد و سوارم شد. پیتکو پیتکو، خرما نخورده، با پدر و 
مادرش به خانه برگشتیم.



كلينی، محمدبن يعقوب؛ الكافی، ج 1، 
ص489، تصحیح علی اکبرغفارى و 
محمدآخوندى، دارالكتب اإلسالمية، 

تهران ،1407ق . 
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