
1 
 

 ها به صدا در آمدوقتی زنگ

 زنجان -فتح زادهسحر 

 

 تا سیاه 4تا طوسی، 5

. نشینم پشت دار قالیکشم و دوباره میشوم و پرده را میزند. بلند میورشید از پنجره مستقیم به چشم مینور خ

 پیچد:صدایش هنوز در گوشم می

 .فاطمه زهرا، فاطمه زهراــ 

 جانم علی جان؟ چی شده؟ چقد هولی؟ــ 

 .باید بریم بیمارستانروشنا، روشنا، ــ 

 تا سیاه 6تا طوسی،  2

ه اندازم و نگاه دیگری بکنم. نگاهی به نقشه میام را پاک میگذارم و با پشت دست روی پیشانیقالب را کنار می

 پود داردوباره یک گره اشتباه سیاه. به عکس روشنا در پشت تار و تا سیاه؛  5تا طوسی و  3فرش ناتمام روی دار. 

! مادرم شکافتن را شکافمشات را بستی. میعسلیوزی که چشمان سیاه مثل ر .دهمکنم و ادامه میقالی نگاه می

تر از بافتن مادرم به من یاد داده شکافتن مهمتر که بودم همیشه اشتباهی داشتم، خوب یادم دادهاست. کوچک

 بود و آن گونه. کاش واقعیت هم اینخواهی بافت نقصیبیفرش  ،شکافیخوب بلد باشی بگفت اگر به من می .است

یا رنگ قالی  بافت ورنوشت آن قالی سیاه را برایت نمیشکافتم بلکه تو را در کنارم ببینم. کاش ساتفاق نحس را می

. دهدبه آن نگاه کنم. اشک امانم  نمی رنگ چشمانت بود تا بتوانم چشمانت را جلوی چشمانم بگذارم و مدت هاهم

 سریرا به یاد بیاورم! چرا من؟ چرا من باید تاوان سبک جوانکنم، دوست ندارم آن ... به قالی نگاه میجواناگر آن 

 ها را بدهم؟آن
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از آب یمکند و این سقف ضعیف که قطره به سقف کاهگلی برخورد میکند؛ قطرران آرام آرام شروع به باریدن میبا

جا آن کشد!میاندازم و نگاه دیگری به جایی که آب باران را به سمت خود میکشد. نگاهی به سقف را به داخل می

ه شان را بکرد تا شاید روزی تمام شدنمیهایم نگاه ها به من و قالینشست و ساعتجایی بود که روشنای من می

 . تپش صدایخبری از آسمان نازل شود قرار استکه انگار  جوری،شودمی وقفهشدید و بیچشم خود ببیند! باران 

برد... از پشت دار میشوید و با خود به اعماق زمین ذهنم را می د وپیچمیام در هم کاهگلی خانهسقف  بوی باباران 

را  اشردهام پیش برای بردن نور خورشید از خانهپ ایستم که چند دقیقهای میشوم و کنار پنجرهی بلند میقال

ی دو ماه پیش در نبهشسهآید؛بافی من شده است. هنوز یادم میشای که کارگاه فری خانهتنها پنجره .کشیدم

. نگاهی آرام و را در خودش فرو بردآن اتفاق نحس افتاد و روشنای من شب 11ی آن ماه در ساعت دومین هفته

ه تر مرا ب،نذرم و از همه مهمدخترم ،تهگذشاندازم. این فرش مرا به یاد میبه فرش روی دار قالی  یی چشمگوشه

ولی هنوز امیدی در  .فایده استهمه چیز بیگویم گاهی با خودم میاندازد. ای که درونش هستم مییاد زندگی

کست را خواهی  ترینعزیززودی ه داند چه کند، امیدت به او باشد، بزود تمامش کن؛ او خودش میگویددرونم می

 انتهایانتها مرا از سقوط در مغاک بیدید. از همان لحظه که این قالی را نذر امام رضا )ع( کردم، انگار نیرویی بی

! اسب سوار و اسب وحشی سیاهش چون،همکشددفتین چشم مرا به سمت خود می...ه استناامیدی نگاه داشت

گرفت، رنگ زده بود. او با دفتین ضرب میدفتین را  ،کردمیین کار را جا که او ااز آنو  دخترم عاشق دفتین زدن بود

ا به مر . بار دیگر قالی نظرامتلفن خانه گذاشته روییمارستان برای زنگ باکنون ضربی که ریتم داشت؛ ضربی که 

م اشانس آورده بودم. یک بار هم دفتین نزده از همان اول که شروع کردم به بافتن حتیکند. می لبسمت خودش ج

 کردم.وم نبود چه زجری را باید تحمل میوگرنه معلاست، هنوز اول کارم 

 کندها و باران چنان اعصابم را خرد میصدای ماشین پیچد.ن در گوشم میشاهای مدل باالیهنوز صدای ماشین

آبی  نشینم. رنگ قالیکه اولین فرش دخترم روی آن است می ایصندلی بر. برمپناه میکه به سمت دفتین و قالی 

ا کنم. روزهی دخترم را به فرشی تبدیل میقالیچه ،نه ...دارم فرش .سیاه و طوسی است یو قرمز الکی با حاشیه

 را بدون هر چه در ذهنش است ودارد بداهه بافتن یدر دخترم استعداد خاص توانستم نقشه را بکشم.طول کشید 

در آن شب تیره و تار برای خریدن  ،کند. مادرم عاشق روشنا و استعدادش بود. اگر آن روزروی قالی پیاده می نقشه
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ای کردم و به جای کاموکاش حرف مادرم را گوش می !ادمشفرستضروری مثل کاموای سیاه بیرون نمیچیز غیر 

ده بینم دفتین زدن تمام شو می آیمبه خودم می .اشداشتمه که در خان رنگی؛کردمسیاه از طوسی تیره استفاده می

کنم آرام باشم سعی می دارم.گذارم و قالب را بر میدفتین رنگ شده را کنار میو فرش کامال مرتب شدهاست.

و متوجه قالی آیم ها... به خودم میشب؟ هنوز برایم سوال است این پلیس 11اما...آخر کورس گذاشتن در ساعت 

 جای زندگی کمگر بافنده . اماام که یکی از تار و پودها پاره شده بود؛ مثل زندگی تو. آنقدر عصبانی بودهشوممی

 !اندبستهبه هم وا چقدر دو رنگ نای انست کهدی قالی سرنوشت میزند؟ کاش بافندهست که تو را به زندگی گره نمیا

نم ز... تار و پود پاره شده را گره میدنبودیم که باید کنار هم باشنمن و تو آن دو رنگی روی قالی سرنوشت،  انگار اما

 کنم به بافتن.و دوباره شروع می

 تا آبی 2تا قرمز الکی،  4

 های مختلف از هم جدا شویم.ریسه بودیم که برای طرح دادن به قالی زندگی مجبور بودیم در جا من و تو مثل یک

 دارد. های خودش رای زندگی هم نقشهبافنده

 الماسیتا  8تا قرمز الکی،  3

اما من هوش و حواسم به روشنا بود و نذرم را کامال فراموش کردهبودم. یادم  ،علی گفته بود باید نذرم را ادا کنم

نذر آن روزهم  گنجیدم.سال پیش در صبح یک روز بهاری وقتی سالم به دنیا آمد در پوست خود نمی 23آید می

به  بعد از م،یکردها هنوز در میبد زندگی میزاده چلچراغ ببافم. آن موقعباشد فرشی برای امامکردهبودم اگر سالم 

ی میی ویالیی و قدخانه متر درس بخواند. مادربزرگدنیا آمدن روشنای گلم به یزد آمدیم تا روشنا بهتر و راحت

ید . وقتی فهممیبد را برای زندگی انتخاب کرداو دانم چرا بود.هنوز نمیمادرش  میراثزیبایی در یزد داشت که جزو 

 آن روزهاروشنا این خانه را در اختیار ما گذاشت. این خانه مرا به حال و هوای تولدخواهیم به یزد بیاییم برای می

 برد.می

برایش نحس  23عدد  باور کرده بودکرد. روشنا ربط پیدا می 23زندگی روشنا به عدد بد ی اتفاقات همهانگار 

ا تمام هروز بیست و سوم بعد از شروع مدرسه مثالا  ،کردتر دقت میاش بیشبه اتفاقات بد زندگی .برای همیناست
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جوری شد که از یک بود. این 23ی صندلی چرخ و فلکی که توی آن باال آورد شمارههایش خیس شد یا مثالاکتاب

 روشنای معصوم من! زد.می دلش شور 11ساعت زمان به بعد هر شب سر 

*** 

ها سعی ماه تمام کردم. مورچه دوبود فرش را در  زحمتیهر به نگرم. می امو خالی بارغم به حیات امدر حیاط خانه

ای پر از هایش به زمین رسیده است باال بروند. بید مجنون وسط باغچهکردند از درخت بید مجنون که برگمی

 دهند بههای سفید رز اجازه نمیهای رز سفید روییده است. گلاست. دور بید مجنون گلی گیاهان درخت و بوته

جلوی باغچه، حوضی پر از ماهی قرمز وجود دارد.  تر دوستش دارم.این جوری بیش بید مجنون زیبایم نگاه کنم. تن

کنم. در سوی در حرکت میشوم و به علی است، منتظرش بودم. از روی تخت بلند می .آیدزنگ در به صدا در می

اش به داخل راهنمایی زند!اش موج میچقدر زندگی در چهره بینم.کنم و علی را با قیچی آقا ممد رضا میرا باز می

 کشد که به در اصلیطولی نمی گوید دلش روشن است و نباید نگران باشم.پرسد. میاحوال روشنا را می کنم.می

 ند وکیادی از روشنا می علیرسیم. شویم و به قالی میکنم. از دهلیز رد میان باز میدر را با دستان لرزرسیم. می

وق صدای ب شود. اماقطره اشکی از دریای اشک درونم به بیرون سرریز می برد.با یک حرکت سریع تار و پودها را می

علی  همراهکنجکاویبا به سمت در برود. من هم  با عجله شود علی قالی و قیچی را ول کند وماشینی باعث می

آقا مصطفی است. داره میره مشهد. خیلی هم عجله داره. برم بگم یه »گوید: رسیم علی میروم. به در که میمی

 «لحظه وایسه تا قالی رو براش ببرم.

م برپایم را کنار می !رق. تگردمبه سمت اتاق برمیبندد. میهم پشت سرش و در را شود شتابان از خانه خارج می

را نشان  23دارم. ساعت خواب رفته است. آن را برمی ،یا بهتر بگویمبینم. عقب افتاده است. و ساعت روشنا را می

کنم. صدای در به می کوکاندازم و ساعت را ام و نگاه دیگری به ساعت روشنا میداد. نگاهی به ساعت مچیمی

کند؟ قدمی به پیچد. وای! چرا مرا ول نمیصدایی شبیه ضرب دخترم در ذهنم می میانرسد. در این گوش می

چرا همسایه دارد به این بلندی با دفتین نه! این صدا در ذهنم نیست. قدمی به سمت تلفن. دارم. سمت در برمی

. دارمبرمی در آید؟... نه! قدمی به سمتشان میمانند دخترم از این ضرب خوش ههم امروزگیرد؟ چرا ضرب می

رقصد. م. اما صدا دوباره در هوا میدهمی ادامهکشم و به سمت در شود. نفسی از روی راحتی میصدا قطع می
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کنند! شوند، گویی دارند برای نبرد نهایی تجدید قوا میهر دو صدا قطع میجنگند. صدای در و ضرب با هم می

ر انگار س جنگند.گیرند. این صدا... صدای تلفن و در با هم میمی چند ثانیه بعد هر دو صدا دوباره نبرد را از سر

صدای دفتین  شود.شود و همه جا روشن میدر یک لحظه تردیدهایم همه ناپدید میگرفتن مژدگانی دعوا دارند. 

 از تلفن خانه می آید 

 گوشی را برمی دارم . کلمه ها پشت سرهم ردیف می شوند .

 . فقط می شنوم و هیچ نمی توانم بگویم کلمه ها الل اند 

 خندم...ریزم و میاختیار اشک میبی 

 

 


