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 من اینجا امام رضا هم همینجا

 رضویخراسان  – دهنویمعصومه 

 

ا را ب اشبمدور و برش را نگاه کرد. دوباره دست کشید و زیر و سرش را بلند کرد و دست کشید. روی پرزها 

 .انداختمیخودش بود. مگر کسی به بدی او هم طرح  مثل اینکه نهخودش لمس کرد.  ناشیانههمان طراحی 

شاید  .کردنمیشاید هم  کردمی. انگار مسخره خندیدمیآنکه مظلوم باشد بیشتر داشت  جایبهچشم طرحش 

کمر راست کرد و دوباره دور و مرمر خنک . دوباره دست کشید. روی پله خندیدمیاو  یبچگانهبه فکرهای 

و مردم لرزید  در و دیوارطرح بود که دریا شد و  هایچشمتوی  هایشچشم. شدنمیش برش را نگاه کرد. باور

 .شدنمیدور شد. باورش  تلوتلوخورانو باز صاف شد. بدون تشکر برگشت و 

 

 ردندکمیصدایش  چِلِچایخانه  تربیتبیکه پسرهای  کشچلهنقشه کشیده بود. حاج  از صبح با ترسزری 

 دادیمی. سفارش کردمی. کارش را خواهدنمیکی  خواهدمیدهان قرصی داشت کاری نداشت که کی دار 

 دهانش خیلی لق بود. آوردمیاما سهراب که از شهر طرح قالی  ؛کشیدمیحتی با نخ طال برایت چله 

 .لقدهنزیر لب با خودش غرغر کرد: پسره ی زری 

ه ک کردمیبرای کس و ناکس تعریف  نشستمیپای هر بساطی که  خواستیمیاگر طرح درست و حسابی 

روستا را کساد کنه. با خودش گفت حاال من طرح آهو از  هایبافقالی یهمهخواد کار و بار فالنی امسال می

پای دار دانه انداخته بود و کوبیده  آمدمییادش  کهوقتیو طرح زن نیستم. از  کشنقشهکجا بیارم. من که 

 هایشدمپاییو  کردمی. زیر لب غرغر کردمی خسخس اشسینهگاهی از فشار پرزهای کثیف که  قدرآن. بود

. مثل مادر مرحومش چادر رنگی نمازش را با دو تا دندان جلویش گرفته بود و سرش را کشیدمیرا به زمین 

 .رفتمی کشچلهخانه  طرفبهپایین انداخته بود و تند تند 

 ، چه جوری طرحامنگرفتههم مداد دستم  باریککه . من با این سواد قرآنی شدمینبود چی  قلدهنپسره اگه 

 دارهایشاخنه از آن  اشساده هایمادهاز  همآن. خواستمیبگیرد. فقط یک آهو  اشگریه؟ نزدیک بود بیندازم

عکس یک  باریک. خودشمثل  ،کوچک روی پشتش هایخالساده با  یسادهمظلومش،  یمادهنر قلدر. یک 

 کجا. آمدنمیآهو را دیده بود. یادش 
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که  دزمیتند  قدرآنرسید. یکهو جا خورد. از فکر آهو بیرون آمد. کمی تردید کرد. قلبش  کشچلهبه در خانه 

نزدیک بود از حلقومش بیرون بزند. دستش را مشت کرد. به نذرش فکر کرد. نذری که تا حاال هم انگار حسابی 

. ودشمی. خراب خوردنمی، بدون طرح که به درد بیندازداب شده بود. فکر کرد بدهم چله ابریشمی برایش خر

اما مشتش را باال برد و به در  ؛سنگین شد. نزدیک بود برگردد اشروسریتوی گره  هایپول. شودمیهدر 

رفی دمپایی. در بدون هیچ ح لخلخبه همدیگر تا توی کوچه آمد. صدای  لگنآفتابهکوبید. صدای کوبیده شدن 

 .شناختنمیرا  زنبه او نگاه کرد و گفت: بفرمایید.  سوختهسیاهبا صورت  کشچلهباز شد. حاج  چهارطاق

گفت: سفارش داشتم. قالی دوازده  کنانمنمنزری . دادندمیدار  کشیچلهو سفارش  آمدندمیهمیشه مردها 

س ب هایشگلچله ابریشمی باشه. با خودش فکر کرد شش متری برای یک آهو و متری یا نه شش متری... 

 تا زیر پا نیافتد. گناه دارد. انداختنمیاست. آقا را توی طرحش 

 ، ها.شودمیبا تعجب به او نگاه کرد و پیشانی بلندش را چین انداخت: چله ابریشمی. گران  کشچله

 

 خانه چهارطاقرا از در  اشقالیدار  کشچله شاگردهایخانه نبود، یک هفته بود دل توی دلش نبود. بابا که 

نصفه شده بود.  اندازهایشپسداد.  هاآنباز کرد و به  اشروسریرا از گره  کشچلهداخل کشیدند. بقیه پول 

نخش بوی صحرا  هایکالف. فروختمیو گران  زدمینخ هم از شوکت خریده بود که همه را با گیاه رنگ 

 .دادمیوحشی  هایریشهبوی  دادمی

گربه. با آن صدای  یاندازه. انبار سرد و نمدار بود. موش داشت آمدنمیدار را توی انبار گذاشتند. بابا آنجا 

ه ک شدمیعصبانی  قدرآن. دیدمیاما چاره نبود اگر بابا قالی را  ترسیدمی. کردندمیریزشان دور و بر نجوا 

. بودکشیده طرح قدیمی یک قالی دیگر کاغذ روی به طرحش روی کاغذ نگاه کرد که . کردمیخون به پا 

ت را سریع بسچوبی حیاط ارزش بافتن را دارد یا نه. در  دانستنمینبود. هم خیلی بد نبود ولی خیلی خوب 

سته ر نش. قالی دوازده متری سفارش حاج یونس را از صبح سحآمدنمیو به آن تکیه داد. نفسش از ترس باال 

 تپشاما با خوشحالی  ؛کردمی زقزقشستش  هایانگشتک بود و سهم آن روزش را تند تند باال آورده بود. تُ

جدیدش نشست و چمباتمه زد. انگشتانش را روی تارهای براق ابریشم کشید. دلش نیامد که گریه نکند  دار

د مرا بدهن خواهندمیگفت: آقا  لب زیرپیراهنش.  گلیگلگیر کرده بود. اشکش ریخت روی پارچه  اشگریه

با  انمتونمی. جای پدربزرگم است. سواد ندارم. مثل مرضیه خوشگل هم نیستم اما سالهشصتبه یک پیرمرد 

 گله گله اشک ریخت.. ترسممی. خیلی ترسممیزندگی کنم.  دارزنمرد 

بیرون خزید. بابا توی حیاط ایستاده بود. حواسش ن در را شنید از روی دار پایین پرید و یواشکی صدای کلو

 انبار را یواش بست و پاورچین به تنورخانه رفت.به او نبود. نزدیک بود از ترس قالب تهی کند. در 
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 کوچک و سفتی داشت توی هوا هایپینهرا که  اششده. انگشت ساییده کردمی وزوز بامپشت یلبهیک پشه 

 شدندنمیخوابیده بودند، دیده  شانتنورخانهپشت گنبد سقف  شانخانه بامپشت. همسایه روی دادمیتکان 

. ته دلش با خودش صحبت شدمیناگهانی نوزادشان شنیده  یگریهفقط صدای خرخر مردهایشان توی خواب و 

 :کردمی

 ؟ایگذاشتهتا حاال پایت را از ده بیرون  اصالً-

 نه.-

 امام رضا کجاست مگر؟ دانیمی-

 نه.-

 دیگر گذاشت. یستارهانگشتش از روی یک ستاره به روی 

امام رضا هم... کمی فکر کرد و انگشتش –دورتری گذاشت.  یستاره، امام رضا هم... انگشتش را روی من اینجا-

خدا  گفتمی، من دوستش دارم. معلم قرآن ده که جاهمینامام رضا هم –خودش گذاشت.  یستارهرا به روی 

 .شودمیباشد. آخر دوست خداست. خدا هم خوشحال  جاهمان. امام رضا هم توی قلب ماست

امام  را پیش امقالیحاال کی –غلت زد و خروپفش بلندتر شد.  بامپشت طرفآندستش را پایین انداخت. بابا 

نگرانش توی  هایچشم. نکند روی دستم بماند. غلت زد و مالفه خنک را تا گردن باال کشید. بردمیرضا 

 پیچید. گلیکاه هایکوچهو  هادرخت. صدای پارس سگی از دور توی شدمیبسته  کمکمتاریکی شب 

را زیر پای آهو انداخت. چند ردیف که از آنجا گذشت و  اشاستادانه هایگلنخ گلبهی را کشید. یکی از آن 

 ستخوامی .شکفتندمیو مثل غنچه  شدندمیباز  هاگلآبی و گلبهی انداخت.  هایگلسفید را میان  هایگره

 . مثلکردمی پچپچآبی و گلبهی و قرمز  هایگلزیر لب با . بیندازدسی تا گل بزرگ زیر پای آهوی ماده 

. آهو تا خبر را ببرند کردندمیو فوتشان  کردندمی پچپچتوی کوچه که بچه بودند زیر گوششان  هایقاصدک

 به او نگاهحاال داشت و  شدمیدیده  روی طرح قالی اشکشیدهسرمه  هایچشمبود. یکی از  هاگلسرش بین 

داشت  یا شاید کردمی. پاهایش باالتر روی یک گل بزرگ بود انگار از باالی یک صخره به پایین نگاه کردمی

 .گذاشتمیاحترام 
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آقا  شودمیه تنگ شده اگر که پارسال مرد من را هم تنها گذاشت. بگو دلم برای نن گل آبی تو از ننه بگو-

 وقتهیچ. انگار من خیلی بدم که بینندمیرا  هایشانمردهده خواب  هایزن یهمهوساطت کند بیاید به خوابم. 

 ننه را توی خواب ندیدم.

 هاهمردبرای روح  خوانممیمن رسید هر جمعه قرآن  به اشقدیمیبگو که از وقتی قرآن  بیبیگل قرمز تو از -

 . این را به آقا بگو.ترسیدمیاز جهنم خیلی  بیبی. مفرستمی

 هایچشمرا بگو.  کاریاصلتو همان دستش را روی قالی کشید و به چشم آهو رسید. سیاه داخل یک هالل. 

دلش غصه گرفت. انبار تاریک بود.  .خندیدنمی. شاید هم خندیدمیاینکه مظلوم باشد انگار داشت  جایبهآهو 

 ایهگلهم تا سینه تمام شده بود.  اشتنهخسته شده بود. قالی تا روی گردن آهو باال آمده بود.  هایشچشم

مجبور شد قالی خودش را که زیبا و درشت بودند.  اندازهبی هاگلزیر سینه و پای آهو او را بغل گرفته بودند. 

 سراغ قالی حاج یونس برود که مدام به بافیقالیبوی صحرایش توی نم انبار پخش شده بود رها کند و به اتاق 

 .شودمیاین قالی کی تمام  زدمیبابا نق 

 

 هایدستقالی حاج یونس زیر  هایگل .کردمیبابا از راه رسیده بود و توی چارچوب پوسیده در به او نگاه 

ه با به بابا ک وقتی صدای بابا را شنید جا خورد. برگشت وخورده و پشت دار قایم شده بودند.  وتابپیچ زری

 آنجا ایستاده بود خیره شد. بابا گفت: ایقهوه یدایرهنیمکاله 

 ؟بافیمیکه قالی نذری  اندآوردهخبر  هاکالغ-

بق کرده به بابا خیره شد. بابا سرش را باال  طورهماندستش یخ کرد.  هایانگشتپرید. نوک  رنگ از روی زری

 انداخت و با لحنی بین تمسخر و عصبانیت گفت:

 زنش بشوی؟ خواهینمی-

انبار برگشت.  طرفبه. یک آن بابا خندیدمی. چشم آهو جلوی چشمش بود، انگار داشت لرزیدمیجواب نداد. 

در بیرون زد. بابا روبروی دار ایستاده بود. به آهو نگاه . از روی تخت پایین پرید و دنبال او از ترسیدمیاز همین 

طول  رقدایننگاه کرد. زیر لب گفت: پس بگو چرا قالی حاج یونس را  گلیکاهکرد. به او نگاه کرد. به دیوار 

و ا طرفبهداس  اشت. زری از ترس عقب رفت. بابا باداس روی دیوار که به سر میخ بود خیز برد طرفبهدادی. 

که بابا خیلی عصبانی است. بابا داس را باال برد.  دانستمیسایه سیاهش روی دیوار کش آمده بود. ت. برگش

 داس را نشاند.بابا زری جیغ کشید. 
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آهوی بدبخت بدنش ریختند.  هایخالروی  ریشریشابریشم چله مثل گوشت  هاینخآهو از گردن پاره شد. 

 توی سرش کوبید. دودستیاه کرد و بعد قلبش شکست. زری مات و مبهوت به آهویش نگ

 

اش را با زیروبمروی پرزها دست کشید. سرش را بلند کرد و دور و برش را نگاه کرد. دوباره دست کشید و 

 .انداختمیمثل اینکه خودش بود. مگر کسی به بدی او هم طرح  نههمان طراحی ناشیانه خودش لمس کرد. 

شاید  .کردنمیشاید هم  کردمی. انگار مسخره خندیدمیآنکه مظلوم باشد بیشتر داشت  جایبهچشم طرحش 

. دوباره دست کشید. روی پله مرمر خنک کمر راست کرد و دوباره دور و خندیدمیاو  یبچگانهبه فکرهای 

و مردم لرزید  طرح بود که دریا شد و در و دیوار هایچشمتوی  هایشچشم. شدنمیبرش را نگاه کرد. باورش 

. به اسماعیل رسید که تا همین شدنمیدور شد. باورش  تلوتلوخورانو باز صاف شد. بدون تشکر برگشت و 

 یک ماه پیش چوپان ده بود و حاال شوهر عزیزش شده بود.

 هایچشمو جوانش دوید و گفت: چی شد؟ زری با  سوختهآفتاباسماعیل به او نگاه کرد لبخندی روی صورت 

 متوانستنمیاز خجالت  دادم به احمد آقا که بیاوردش حرمندید و گفت: پیداش کردم. وقتی قالی را خیس خ

کجا پیدایش کردم.  دانینمی؟ اما حاال خوردمینگاه کنم. آخر یک قالی نصفه به درد کی  هایشچشمتوی 

 .رسیمیرد کنی به ضریح که طالیی را . از کنار قالی چند تا در مردمپای یکی از درهای بزرگ. زیر پای 

 نزدیک. قدراین

اسماعیل دوباره خندید و گفت: اینجا این همه امام رضا فرش دارد عجیب است این یکی را توانستی پیدا کنی. 

زری به فکر حرف خادم افتاد که همین ساعت قبل گفته بود: یک دانه قالی نصفه توی حرم داریم که خیلی 

 .اندکردهپهنش  جاهماناصلی بوده،  هایورودییکی از  یاندازهجنس خوبی دارد و چون 

اسماعیل سالم داد و زری تشکر کرد. من اینجا... امام رضا  ،برگشتندحرم  طرفبهزری هم با اسماعیل خندید. 

 چقدر عجیب. .جاهمینهم... امام رضا هم 

 

 

 

 

 


