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 میان دو آهوان

 تهران –عاطفه امیری 

 

 پیش   ،اینکه چطور سر و کارش با نقاشی افتاده بود را کسی نمی دانست. می دانستیم دستی بر قلم دارد و سال ها

 شاگردان میرزا ابراهیم مشق کرده و کوشیده نستعلیق را بی واسطه از میرعماد بیاموزد. 

 و ، بخاطر ممارست بود که بر روی حرف ی داشتکه بر پشتش نشسته است افتادگی شانه ها و گوژیمی گفتند 

 که ی را با یک حرکت قلم و با گودی مناسب بنویسد. سال ها خواسته بود روشی ابداع کند 

راه می انداخته  در کار نوشتن می رفته و صدای جیرجیر حرکت قلم را روی کاغذمی گفتند بعضی روزها چنان 

 نشستنبه واسطه  شده. شده بود بخش هایی از بدنشحاجت و خواندن نماز از جا بلند نمی که جز برای قضای 

 بسیار زخم بردارد. 

نستیم دا دیگر کلمات برابرش می رقصیدند و نمیحاال استاد احتساب شده بود و انقدر کلمات را نوشته بود که 

چرا آمده بود و دستی برده بود بر نقاشی. اما قرار بود ما کاشی کاری های حرم را دوباره درست کنیم و کلمات را 

البته شایعاتی بود و حرف هایی در گوشی که می گفتند دوباره بنویسیم. احتساب ولی آمده بود برای چیز دیگری. 

سپرده بودند و وقتی دست کشیده بود بر روی پوستین دیگر خطی روزی پوستی از آهویی ختنی را برای خط به او 

 ننوشته بود و قلم را کناری زده بود. 

فاری کسی نبود که شاگردی بگیرد و را کرده است تا نقاشی بیاموزد. غ می گفتند سال ها شاگردی استاد غفاری

. می گفتند و یا طرحی می زده و کاغذی سیاه می کرد همیشه خدا یا در سفر بود و یا در کنجی نشسته بود

فره ط ه حیلتی از آموختناز او بیاموزد. و هر بار غفاری ب احتساب سال ها به دنبالش بوده تا راز کشیدن حیوانات را



2 
 

انی دارد زم رفته بود. اما یک بار که دست نوشته ای از احتساب دیده بود که گفته بود: عاشقی و شیدایی هر کدام

 شوریده را به جنون می کشد... ،که اگر از حد بگذرد

غفاری قبول کرد مدتی با او مشق کند. می گویند چنان مفتون خط و حرکت قلم و امتداد حرف ی شده بود که 

 پذیرفته بود بی هیچ حرفی. 

وقتی استاد غفاری به نیشابور رفته بود، شوریدگی که احتساب داشت او را برای اما کار به اینجا ختم نشده بود و 

 قاشی به نیشابور و بعد مشهد کشانده بود. ن

ه حرم نقاشی باین شوریدگی و شیدایی او برای نقاشی را ما نمی فهمدیم. نمی دانستیم چرا باید احتساب برای 

 نقاشی کند به جز گل و شاخه های در هم تنیده بهشتی در تاالرها و ایوان ها.  بیاید و بخواهد

هر روز می آمد گوشه ای از گوهر شاد وسایلش را کوت می کرد و کاشی کوچکی را برای کار می گرفت و کلمات 

 رنگ باخته را با قلم می نوشت و کار می ساخت برای خودش. 

 برای مرمت آنجا پی استادانی بودیم که هر کدام می توانستند بسیار به ما بیاموزند. ما اما شاگردانی بودیم که 

تساب قبول نکرد تعدادی از بچه ها را بپذیرد که زیر دست او بکشند و کار کنند. اما به ما گفت می خواهد به اح

هر روز با مقداری رنگ و قلمو باالی نرده بانی می ایستاد و رنگ در دارالسیاده برود و روی چند نقش کار کند. 

به پیکره آسیب وارد نشود. سه روز تمام روی چند رنگ فرو می برد. نمی گذاشت بعضی کاشی ها را جدا کنیم که 

چوب که به هم بسته بود کار کرد. پایین نیامد و همان طور نقش می زد و کار می کرد. دید که عده ای زوار 

 ایستاده اند به تماشا. 
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ه ک حبیب نقاش باشی استاد فردای آن روز پارچه ای بزرگ کشید تا نهایی نشدن کار کسی نبیند چه می کند.

باید کار را برایش می ساختیم چندباری به کنایه گفت که اینجا دباغ خانه همایونی نیست و رنگ  و میر ما بود

 کردن چند کاشی نباید چنین باشد که کسی روی بپوشاند بر امت خدا. 

دیم یداشت داحتساب اعتنایی نکرد و نقش زد و نقش زد. ما متحیر بودیم که چه می کند. روز سوم که پارچه را بر

را میانشان چنان نقش کرده بود که حیرت کردیم مباد  امام شان ایستاده است.در میان دو آهو کشیده است و امام

  ویی آهوان رسیده اند به خدمت آقا آن باالی ایوان.یند. چنان تصویر زنده بود که گآهوان از باال به زیر بیا

 به حیرت رم دارد از عملش. ماچنان شرمگین که گویی هنوز ش و وار کمی آن سو تر شکارچی ایستاده بود، خجل

 انگشت گزیده بودیم فقط ایستاده بودیم به تماشا. 

حتساب اما ااما استاد حبیب بر آشفت که این تصویر کفر است و نباید با تماثیلی موهون شان حرم را لکه دار کرد. 

فریاد زد که باید این تصویر را در چهار باب ورودی بکشد که نشان بدهد امام رحیم حقی که به آهویی کرده است 

 را در حق مریدانش خواهد کرد. 

چید و به ایوان طال رفت و آنجا مشغول شد تصویری بکشد. اما استاد حبیب دستور داد احتساب بساطش را بر

 . بر روی ورودی ایوان آیات شریفه نقش ببنددنقاشی را پاک کنند و 

من می کشم و تو پاک کن. من باید بکنم آنچه مشیعت است. و کشید. اما فردای آن روز وقتی که  :احتساب گفت

 ه قلدر باالی داربست خود ساختهبرای کشیدن دست به کار شده بود. در گیر و دار شلوغی های تازه راه انداخته شا

 رچه سفید بلندی که ایستاده بود، می دید توپ بزرگی را آورده اند. بود. پشت به پا

وقتی توپ شلیک شده بود، احتساب بی اعتنا مثل زمانی که ی را روی پوست آهویی نقش می کند، چنان در کار 

 . ته بود که صدا را گویی نشنیده استفرو رف
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در حال نقش زدن بوده و ی را روی زمین  می گویند دستش همچنان ،وقتی گلوله توپ چندپاره اش کرده بود

  نقش می کرده که از تمامی ی هایی که نوشته زیباتر بوده است. 

 


