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 زیارت با دست های تو

 اردبیل -وظیفه پشتکوهمحسن 

 

سه فاز به من وصل کردند. موهای تنم سیخ شد چقدر بی جنبه  قلیال دستم را بین دستانش محکم گرفت. انگار بر

بودم و نمی دانستم! افکارم را پس زدم و با خونسردی نگاهش کردم. لبهایش می لرزید. نگاهم روی دستهایش 

گفت: متین! تو رو به امام رضا الاقل بیا اینجا با هم خوب  نی!چرخید. چه دستان کوچکی داشت. سفید و استخوا

دستش روی  دستم را کشیدم و پوزخندی زدم و گفتم: ما هیچ وقت با هم خوب نمی شیم می دونی چرا؟ باشیم.

زانوی من بود و می لرزید. گفتم: چون تو مثل یه وصله ناجور چسبیدی به من. وصله ای که با تن من جور نیست. 

خواستمت خودت بهتر از هر کسی می دونی ما لنگه ی هم نیستیم. ما احساس همدیگه رو نمی فهمیم. چرا  نمی

بلند شدم و به طرف یخچال رفتم. گفتم: دشمنی رو تو شروع کردی.  گفت: چرا انقدر با من دشمنی؟ حالیت نیست؟

در  ولی تو آخر کار خودتو کردی. مت.ک کالم نه! بهت گفتم نمی خواجونم بگو نه. ی چند بار بهت گفتم به آقا

بطری آب را  فکر کردی من عاشق چشم و ابروی جنابعالی بودم؟ اسمت رو من بود مثال.گفت: . یخچال را باز کردم

گه زبونتو بریده م گفت: خب می گفتی بود که بود به جهنم! این رسم و رسومات مال عهد بوقه. برداشتم و گفتم:

لیال رو. لیال اهه بده. نمی خوامش می گفتی و راحت می شدی. چرا نگفتی؟ می خواستی  نمی خوام بودن؟ می گفتی

ملت چی می گفتن؟  ،می گی؟ من مثال مردمحلوات کنن؟ گفتم: اصال حالیته چی  بشم بعد تو رو حلوا همن آدم بد

 آره می تونستم. :بطری را سر کشیدم گفت اصال فکر کردی؟ ولی تو دختری می تونستی خواستگاری رو رد کنی.

بر گشتم و نگاهش کردم. هنوز کنار کاناپه نشسته بود و به پیتزای دست نخورده ی روی میز نگاه می  کرد. یمکث

حرف  کرد. سنگینی نگاهم را حس کرد. نیم نگاهی به من انداخت. گفتم: البد به خاطر آبرو و این چیزا دیگه: آره؟

جاییم؟ تا کی اینطوری می خواهیم زندگی کنیم؟ بلند شد و به طرف االن اینما  همیشگی! به خاطر همینه که

حس آدمی را داشتم که  مدستشویی رفت. بطری را توی یخچال پرت کردم و روی تخت ولو شدم. چشمانم را بست
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دم. این ور مرز یا آن ور مرز! در بالتکلیفی به سر می بردم. گیر کرده بو نمی دانست در وطن است یا در دیار غربت!

 . نکه مسائل انقدر پیچیده تر شوندکاش همان اول به این غائله پایان می دادم. قبل از ای

ش کنم یا دنبالش بروم اما سعی کردم اهمیتی ندهم. یلیال بیشتر از نیم ساعت داخل دستشویی ماند. خواستم صدا

کی اینجا ترکید. دستشوییه ها استخر باز کرد و بیرون آمد. گفتم: چه عجب! تشریف آوردی! شاید یدستشویی را  درِ

کم الاقل این را فهمیده بودم که از اینطور حرف زدنم بیزار است. از همین رو بی اختیار آزارش  نیست. در این مدت

نمی دیدم.  هم لذت می بردم هم جایی در درونم درد می گرفت. پشتش به من بود صورتش را ؛می دادم و از آزار او

بعد به طرف جالباسی رفت. تا چشمانم به تاریکی عادت کند، روسری اش را برداشت و  کرد و چراغ ها را خاموش

مانتو و چادرش را روی دسته ی کاناپه گذاشت. نصف تنش پشت جالباسی پنهان بود. پیراهن آبی اش را با یک 

در تاریک روشن اتاق  م ولی. خواستم رویم را برگردانند و من یکباره تمام بدنم کرخت شد. جا خورده بودمحرکت کَ

که ساعد دستم روی پیشانی ام بود. احساس کنجکاوی و خودداری که معلوم نبود نگاهم به کجاست. مخصوصا 

نور ماه از کنار پرده ی ضخیم پنجره با سماجت روی بنا گوش و همزمان به درونم رخنه کرد. خوددار نبودم. آن جا 

ه ی بدیع نفسم را به شماره انداخته بود. یکدفعه سرش را برگرداند. خودم را سرازیر شده بود و این منظرگردن لیال 

 گفتم: من که نیم ساعته خوابم. گفت: به هر حال روتو برگردون. اونورکن.روتو نباختم و چشمم را بستم. گفت: 

ب؟ جواب نداد. صدایش تو دماغی بود. معلوم شد حسابی گریه کرده است. به پهلو چرخیدم. گفتم: کجا این وقت ش

پوزخندی زد و گفت:  گفتم: الزم نکرده. راهش دوره. بذار صبح برو. رم حرم.گفت: دارم می گفتم: نشنیدی چی گفتم؟

گفتم: نگران نیستم فقط حوصله ندارم تو شهر غریب دنبال سر کار خانم بگردم.  از کی تا حاال تو نگران من می شی؟

گفت: من بر  گن زن و بچه؟!فتم: ندیدی اصطالحا به خانوما میگ گه بچه؟گفت: ببین کی به کی می  نیست بچه ای!

گفتم: باشه تو بزرگی خیلی بزرگ. ولی حق  خالف جنابعالی بزرگ شدم خودم می تونم گلیممو از آب بکشم بیرون.

 در را باز کرد و گفت: خداحافظ. نداری جایی بری خانوم بزرگ.

ل دست کمی از من نداشت! پیراهنم را با سرعت ل کَم. رفته بود. نه! توی کَبا صدای بسته شدن در از روی تخت پرید

پوشیدم و در را باز کردم. پای پله ها بود و داشت می رفت. در حالیکه دکمه های پیراهنم را تند تند می بستم پله ها 

حیف بود. از درد وا رفت و را طی کردم. پایین پله ها کسی نبود. بازویش را گرفتم و کشیدمش زیر پله. تنش خیلی ن
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پشتش به  گفت: آی! چه کار می کنی؟ بازویش را که در چنگم اسیر بود بیشتر فشار دادم. گفتم: مگه نگفتم نرو؟

دیوار خورد. توی چشمهایش اشک حلقه بست و بی آن که چیزی بگوید به من زل زد. دستم ناخودآگاه شل شد. 

چند قطره اشک از چشمانش سرازیر شد و روی چادر سفیدش سر خورد.  بازویش را رها کرد و با دست ماساژ داد.

گفتم: قانونا زن و شوهریم. ادا نیست. هر چی  چیه؟ واس من ادای شوهرا رو در میاری؟گفت:  گفتم: خیلی خب حاال.

االن زن و اشکهایش را تند و تیز پاک کرد و گفت: فکر کردی شوهر بودن به زور بازوئه؟ ما  می گم باید بگی چشم.

گفت: مرده شور اون  گفتم: هر چی! رو کاغذ زن و شوهریم. حاال برو باال. شوهریم؟ کجامون به زن و شوهرا شبیهه؟

ا. خودش می کاغذ و ببرن اگه آوردی منو اینجا پیش چشم امام رضا دق بدی، پس می سپرمت دست همون امام رض

زده  چمباتمه. با همان لباس ها روی زمین رفت. پشت سرش رفتمباال پله ها را دو تا یکی دونه چیکارت کنه متین! 

یک بالش برداشت و روی موکت  رشَتَبلند شد و با بود و تکیه اش به دیوار بود. خواستم حرفی بزنم اما نتوانستم. 

انداخت و دراز کشید. روی صورتش چادر کشیده بود. می دانستم بیدار است. پیتزای دست نخورده اش هر لحظه 

روی میز بد رنگتر و بد بوتر می شد مثل لحظه هایمان. می خواستم اصرار کنم روی تخت بخوابد مثل شب پیش که 

من روی کاناپه خوابیدم. می خواستم چادرش را از روی صورتش کنار بزنم. حتی می خواستم بغلش کنم و به زور هم 

ا مرد بود و بس. چیزی مانعم می شد. غیر از م که شده روی تخت بگذارمش اما همه ی اینها فقط فکری در سر یک

نمی توانستم. عصبی و سر خورده به حمام پناه بردم. صورتم را تازه اصالح  ،نه کسی نبود لیال حاللم بود ولی دلم

رفه کرد. ناخواسته سرم را به سمت صدایش سکرده بودم اما می خواستم خودم را سرگرم کنم تیغ را برداشتم. لیال 

چند ساعتی می شد که ندیدش اما، . نه او را می خواستم نه می توانستم نادیده اش بگیرم. شاید برای چرخاندم

سوزشی در دستم حس کردم. انگشتم را بد جوری زیر تیغ داده بودم. ابروهایم در خودم حال خودم را نمی فهمیدم. 

تمال دستشویی فشار دادم. اما خون بیرون هم رفت. باریکه ی خون روشویی سفید را رنگین کرد. انگشتم را الی دس

ناچار بیرون آمدم و خواستم لیال را صدا بزنم اما منصرف شدم. غرورم اجازه نمی داد. فکر کردم شاید توی می زد. 

بی صدا کیفش را برداشتم. زیپش کردم نمیدانم ولی آرام و  یکیف لیال چسب زخم باشد. از کجا همچنین فکر

دستم را نشانش  ؟یال مثل فنر از جایش پرید و دستم بی حرکت ماند. گفت: چی کار می کنیجوری صدا می داد لبد

 دادم. و گفتم: دنبال چسب می گردم.
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خطوط صورتش در یک آن دگرگون شد. فوری بلند شد و به طرف دستشویی رفت و با چسب زخم و بتادین گاز 

ا کجا بودن؟ لبش را گزید و گفت: ببین چیکار کردی با استریل برگشت. از تعجب چشمانم گشاد شده بود. گفتم: این

 خودت.

ی آخر از کجا به ذهنم کلمه بعد شروع کرد به مداوای من! چه پرستاری می شد لیال؟ دلسوز و مهربان و زیبا! این 

ی نیم  شهآمد نمی دانم شاید از آن منظره ی نور ماه و بنا گوش. چقدر زود مهربان می شد! انگار همان دختر دو آت

و مرا به لذت و ترس دعوت می کرد. ساعت پیش نیست. انگشتان کوچکش روی دست مردانه ی من سر می خورد 

 ستم را پس کشیدم و گفتم: ممنون!دی که ساخته بودم. ژلذت لمس دست ها و ترس از شکستن این دیوار این د

لیال  ؛بید. من چیزی نگفتم. من روی تختو همان جا باز دراز کشید و خوای نکردم. لبخند محوی زد و گفت: کار

 روی موکت!

صبح شد. آیا لیال دیشب خوابیده بود؟ نمی دانم! اما چشمانش آنقدر پف داشت که سیاهی اش به سختی دیده می 

شد. اهمیتی ندادم صبحانه آماده کرد و با همان چادر با همان مانتو. انگار اعتصاب کرده بود. من صبحانه خوردم و او 

نگاه هم نکرد. یک کلمه هم حرف نزدیم. کاش یک نفر این جا بود و از او دلجویی می کرد. من نه! من هیچ  حتی

من زبانم با او بد بود به او نیش می زد.  وقت! من اصال دوستش نداشتم. هیچ وقت دوستش نداشتم. واقعا اینطور بود؟!

من نمی توانستم. راهش را بلد نبودم. من مال او  یک نفر که دوستش داشته باشد کاش، آن جا بود. به جای من!

از فکر این که لیال مال دیگری  می ماند به کسی دیگر دل می بست.نبودم. او هم مال من نبود. باید با کسی دیگر 

 لیال را ببیند دلم را آشوب کرد.کشید فکر این که کسی دیگر زیر نور ماه شانه های سفید باشد جایی در درونم تیر 

سکوت راه می رفتیم. بین همهمه و هیاهوی مردم. بین زائران. بین کارگران افغانی. گنبد امام رضا )ع( از دور پیدا  در

بود و انگار این گنبد طالیی بود که به ما نزدیک و نزدیکتر می شد. لیال ساکت بود از گوشه ی چشم نگاهش کردم. 

در این سه روز اصال به حرم نرفته  ده بودم حال زیارت نداشتم.بی توجه به من به طرف ورودی بانوان رفت من ایستا

صورتش رنگ مکثی کرد و گفت: نمی دونم.  بودم. لیال یک آن برگشت و نگاهم کرد. گفتم: من منتظرم کی میای؟

فتم. پریده بود. از پریشب لب به غذا نرده بود. گفتم: اینجا باش تا برگردم. دوان دوان به طرف نزدیکترین سوپری ر
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کمی خوراکی و آبمیوه برایش گرفتم و تا برگشتم جلوی ورودی، دیدم نیست. رفته بود. حرصم گرفت. عجب دختری 

نمی کرد. نزدیک حرم پرسه می زدم. انگار پاهایم را بسته بودند. چرا نمی رفتم داخل ! برای حرفم تره هم خرد بود

جان چند بار ما را برای زیارت سته؟ مثل زمان بچگی؟ آقاران دلشکحرم؟ بین همهمه مردم بین اشک ریختن های زائ

چرا قلبم سنگ شده بود؟ انگار نه انگار که  نبودم؟ آورده بود. آن روزها حال دیگری داشتیم. چرا مثل آن وقت ها

 مام رضا در همین دو قدمی من است.گنبد ا

. از رفتن لیال چهار ساعت د. گوشی داشترگشتن حتما زنگ می زدو ساعتی گذشت حتما لیال گرم زیارت بود. وقت ب

واب نداد. کله شق تر ج نهار هم گذشته بود. زنگ زدم اما گذشته بود و گرسنه بودم ناچار خوارکی ها را خوردم. وقت

شش ساعت، معلوم نبود لیال آن جا چه می کند چقدر دعا چقدر ذکر؟ هر پنج ساعت، چهار ساعت شد،  از من بود.

اب نمی داد. عصبانی بودم. کمی این پا و آن پا کردم تا باالخره رفتم داخل حرم. دنبال لیال چه زنگ می زدم جو

می  بودم. نه سالمی! نه زیارت نامه ای! نه عرض ادب و تعظیمی! هیچ! فقط لیال. نگاهم در هر گوشه ی صحن

لیالست. هوا تاریکتر می شد  گمان می کردمچرخید. دلم شور می زد. هر جا زن چادر سفید ریزه میزه ای می دیدم 

کم شک می کردم که می کردم. حال خوشی نداشتم ده ساعت از رفتن لیال گذشته بود و من کم تقال  و من بیشتر

حرم رفته باشد. مثل دیوانه ها دور خودم می چرخیدم. با خودم گفتم: شاید هتل برگشته باشد. اما چرا اصال داخل 

ور بوده و خواسته اذیتم کند. با کورسوی امیدی به طرف هتل رفتم. کلید انداختم و ! البد از دست من دلخ؟زنگ نزده

 21نبود. آن جا نبود. فقط گوشی اش را روی عسلی کنار تخت پیدا کردم که روی صفحه اش  "لیال!"در را باز کردم. 

یب بدون حتی یک گوشی تماس بی پاسخ از من ثبت شده بود. لرزه بر تنم افتاد. لیال ساعت هشت شب در شهر غر

حتما بر می گرده! مگر نه اینکه دیشب می همراه کجا رفته بود؟ از هتل بیرون زدم دوباره سمت حرم برگشتم. 

خواست برود حرم. حتما راه هتل تا حرم را به خاطر سپرده است. حتما بلد است. بچه که نیست. حداقل از یک نفر 

یک پایم داخل می دهد به من. بی خبرم نمی گذارد. می آید می آید گوشی می گیرد و به من زنگ می زند. خبر 

. نکند موقع برگشتن به هتل بالیی سرش آمده باشد مندحرم بود و یک پا بیرون حرم. مثل مرغ سر کنده جان می کَ

زائری حتی سالمی! فکر می کنم تا آن وقت امام رضا بدون آن شب را با چه حالی سر کردم. بدون لحظه ای مناجات 

به بی ادبی و بی نزاکتی من نداشت. بغض راه گلویم را بسته بود. می خواست بشکند اما اجازه نمی دادم انگار گلویم 
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 "لیال! لیال کجایی؟... یا امام رضا خودت لیال رو بهم برسون "یارای حرف زدن هم نداشتم. حتی ورم کرده بود. دیگر 

رفتم داخل شلوغی حرم. هر کاری کردم نشد. بغضم شکست. زدم زیر گریه. داشتم دیوانه می شدم درمانده و ناامید 

جوری داشتم گریه می کردم. فقط گریه بود و گریه بود و گریه! فقط از خدا می خواستم لیال را پیدا کنم. یک دب

گرفته بودم و  داشتم می مردم. زانوی غم بغل "یا امام رضا اشتباه کردم اشتباه کردم "جمله بیشتر بر زبانم نبود 

ی صبح بیرون رفتم. اهمان جا دقایقی خوابم گرفته بود. سرم را که بلند کردم اذان صبح بود. بلند شدم و در خنک

ازدحام جمعیت کمتر بود. کنار حوض بزرگ آبی به سر و صورتم زدم و هم نوا با مردمی که وضو می گرفتند بی 

پیشانی ام را ادار می کرد. آهنگ نماز وجودم را با آرامش عجین کرد. این کارها وبه  هدف وضو گرفتم. انگار کسی مرا

باز هم  مدیدکه روی مهر می گذاشتم احساس سبکی می کردم چقدر من از خودم دور شده بودم. بعد از زمانی 

از تالطم خبری بود نه از اضطراب اما دیری نپایید که شفایم داده بود. نه  اامام رض خودم با خودم تنها شدم. حتما

ساعت بود  12آفتاب زد شهر به جریان افتاد و من هر چه عقربه ها جلوتر می رفتند سرگردان تر می شدم. نزدیک به 

اولین ا مکه از لیال بی خبر بودم از لیال از همسر قانونی ام. راستی لیال همسرم بود؟ زنم بود؟ من که باورم نمی شد 

بار سر عقد دست هم را لمس کرده بودیم و بعد از آن چند بار از روی اتفاق. من پیکر او را در تاریک روشن اتاق دیده 

بودم در حالیکه نیمی از تنش پشت جالباسی پنهان بود و حال می گفتم لیال همسرم است. حتی یکبار هم به او 

. او خندیده بود. او راضی بود و تنها بود بیشتر از یک لبخند ساده ! د.لبخند نزده بودم حتی سر عقد. اما او خندیده بو

د. سرم را بلند کردم. لیال نن هم تنها بودم. تنهای تنها. بین افکارم حس کردم دو تا چشم سیاه نگاهم می کنم

و نگاهم می کرد. فکر ب با دو چشم سیاه گیرنده! دستش را به دیوار کنار در گرفته بود. هایستاده بود با چهره ای ملت

چشمانم را مالیدم ولی حقیقت داشت. اول ساکت ایستادم بعد دوان دوان به سمتش رفتم. داد زدم:  ،کردم خوابم

دستش داغ بود. سرش  "لیال!"تکان نخورد. به او که رسیدم فقط مثل مجسمه نگاه می کرد. دستش را گرفتم  "لیال!"

د و این کلمه ناخودآگاه بر زبانم جاری ش "!عزیزم"آتش بود. ی گلوله  را به سینه ام چسباندم. تمام تنش مثل

بیا این جا. هنوز ساکت بود. دستم را دور شانه هایش حلقه کردم. داشت در تب می  احساس شرم کردم. گفتم: بیا.

 روی شانه ام بود و چشمانش بسته.سوخت. سوار تاکسی شدیم تمام مدت سرش 
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برداشتم. کیفش را روی مبل انداخت. خواستم دکمه های مانتویش را باز کنم که دستم را شدیم چادرش را  د اتاقوار

و همانطور روی تخت دراز کشید. سراغش رفتم و مقنعه اش را گرفت. به چشمانش زل زدم. دستم را پس زد 

نبود ولی موج برداشتم. عصبانی شد و گفت: چی می خوای از جونم؟ موهای سرش روی پیشانی اش ریخت زیاد بلند 

سرش را روی بشور.  پاشوصورتتوی تب می سوزی. باید سبک بپوشی. داشت. چند ثانیه مکث کردم و گفتم: داری تو

گفتم: بدهکارم شدم آره؟ رفتی منو اونجا کاشتی حاال زبونتم درازه  ش گذاشت با اوقات تلخی گفت. الزم نیست.نزانوا

با انزجار  و تا کشیده می خوابوند تو گوشت.ی من بود تا می دیدت دهر کی جا چی کشیدم تا صبح؟واسم؟ می دونی 

نگاهم کرد. از جمله ی آخرم پشیمان شدم. گفتم: کجا بودی دیشب؟ با فریاد گفت: یه گوشه ی حرم نشسته بودم 

که حرف از من نبود. نمی دانم چرا اینطور  مکن. دل و جراتش ک کمفلَ داشتم بدبختی هامو دوره می کردم حاال بیا

دستش را  گفتم: مگه دست خودته؟ رویش را برگرداند و گفت: نمی خوام. گفتم: پاشو ببینم. می زد خوشم می آمد.

شست حالش  ت. صورتش رابلند شد و رف گفتم: جیغ نزن بابا آبرومونو بردی. به زور بلندش کنم. جیغ کشید. گرفتم

بود. در دلم گفتم: کاش روسری نمی پوشید.  ری سر کردهبعد حمام رفت. وقتی برگشت دوباره روس مد وکمی جا آ

تم. گفتم: ده دیقه ای بلند شدم و به طرف در رف به تو چه آخه؟ اهمیت نداره. مگه نه؟ زدم: اصالبعد به خودم نهیب 

روز  و گفتم: اینجا تا چهار کی بر می گردیم؟ از سوالش یکه خوردم. مکث کردمگفت:  دوباره غیبت نزنه. بر می گردم

وردم. نمی دانستم چه بیشتر جا خ گفت: فردا برگردیم. هست تا زیارت کنی.وقت  دیگه رزروه. هنوز وقت هست یعنی

 جوابی بدهم.

در را پشت سرم بستم. انگار یکی قلبم را بین دو انگشتش فشار می داد. کالفه دستم را به هوا پرت کردم و به سرعت 

فقط با من لج می کرد. او خوابیده بود. روی کاناپه! می دانستم خواب نیست  از هتل خارج شدم. با غذا که برگشتم

گفتم: پاشو. )جواب نداد( اشو بیا نهار بخوریمگفتم: لیال! پ سر جنگ داشتم حاال او با من.او جالب بود تا دیروز من با 

ولی از صد تا آدم بیدار باز هم جواب نداد. نفس عمیقی کشیدم. چادرش را کنار زدم. چشمانش مثال بسته بود 

شیارتر بود. دل به دریا زدم و به آغوش کشیدمش. چشمانش را سریع باز کرد. اما بر خالف انتظارم جیغ نکشید. وه

نمی کشید و رنگش عین گچ سفید شده بود. خودم هم حالم بهتر از او نبود غیر از این چاره ای  هم حتی نفس

بم را که داشت از سینه ام بیرون می زد می شنید. نباید وا می دادم. خودم عجب کاری کردم! حتما صدای قل نداشتم.
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این جا دست و پات درد  بیدی می خواستم بذارمت روی تخترا به زحمت جمع و جور کردم و گفتم: فکر کردم خوا

ه جور بود هم نگرانی هم رضایت هم شرم. همهت می گیره. رهایش کردم دستم داشت می لرزید در چشمانش هم بُ

بلند شد و  مآن طرف میز روی زمین نشست . فضا را عوض کردم و گفتم: حاال که بیداری بیا نهار بخور.احساس زنانه

نشست و صورتش را بین دستهای کوچک و سفیدش گرفت. گمان کردم گریه می کند ولی چند لحظه بعد دستش 

اهم نمی کرد نمی دانم از غیظ یا از شرم! گفتم: دیروز را پایین آورد. صورتش سرخ شده بود. ظرف عذا را باز کردم. نگ

 فرقی ام می کرد؟ با گوشی یکی زنگ می زدی به من. گفت: یعنی حاال اون به کنار القل را گوشیتو نبرده بودی؟چ

با هم  اینجا همسفریم. یعنی هرکسی هر زن و شوهری اگر چه از همدیگه دل خوشی نداریم ولیگفتم: به هر حال 

اصال نمی خواستم این حرفها را بزنم ولی ناخودآگاه همیشه این طور با او تا می کردم. بدون  می شه. حرفشون

جلوی حرم همه ی حرفهایم با افکارم متناقض بود. از دست  نخشک و بی انعطاف! غیر از آن عزیزم گفت ،احساس

رضا.  اگه غذا نخوری منم نمی خورم به امامن از دیروز تا حاال هیچی نخوردم خودم کفرم در آمده بود. گفتم: به قرآ

خورد که انگار زهر هالهل است. من هم مشغول  قاشق را به سمتش گرفتم. با اکراه گرفت. اولین قاشق غذا را طوری

شدم. گفت: می خواستم بر گردم. بلیت قطار گرفته بودم. غذا توی گلویم پرید و به سرفه افتادم. چشمهایم از حدقه 

بود. لیال دستپاچه بطری آب را باز کرد. همانطور که بطری را سر می کشیدم به جمله اش فکر می کردم. بیرون زده 

با نگاهی پر از دستم را روی سینه ام گذاشتم و نفس عمیق کشیدم گفتم: چی می گی دختر؟ شوخیت گرفته؟ 

داد و با چشمانی که سعی داشت سرزنش و حیرت به او چشم دوختم و گفتم: بلیت گرفته بودی؟ آب دهانش را فرو 

یستگاه. عصبانی اترسش را پنهان کند به من خیره شد. گفت: آره! دیگه نمی خواستم بیام اینجا. برای همین رفتم 

شروع کردم منم باید  ! این راهو منمی شد وابل اگه تنها بر می گشتم تنهایی نمی شد بودم. ولی پشیمون شدم.

می دیم. نه با دعوا و آبروریزی. من. من ازت به این بازی هم آبرومندانه خاتمه  تره.تمومش کنم. با هم برگردیم به

د این زندگیو بهت تحمیل می کردم. تو راس می گی آخرش چی؟ آخر این اشتباه بزرگی کردم نبای معذرت می خوام.

 اهات لج کرده بودم. شایدم من...ب شاید خانواده ها هم مقصر بودن شاید منم راه جدائیه. حاال یا االن یا ده سال دیگه.

  ش ندیم بهتره مگه نه؟شبه هر حال بیشتر از این ک
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اصال زبانم در کامم نمی نمی دانستم باید چه بگویم و چه جمله ای بسازم که نسنجیده نباشد.  دهانم باز مانده بود.

همیشه!! به هر  لغایی به پاست! مثچرخید فقط به این می اندیشیدم که ظاهرم را حفظ کنم تا نفهمد در دلم چه غو

 زحمتی که بود گفتم: فعال غذاتو بخور. 

بی ربط ترین جمله ای بود که می شد در آن لحظه گفت اما من گفتم و سرم را پایین انداختم و با اشتهایی کاذب به 

یمار و تبدار بود من از او پرسیده بودم چرا بنغذا خوردن ادامه دادم. لیال قاشق را به دست نگاهم می کرد. من از او 

ار اصال آدم نپرسیده بودم چه حسی به من داشته و دارد. من هیچ چیز نپرسیده بودم فقط داشتم می خوردم انگ

 سرم گرم چریدن بود. حتما لیال احساس می کرد با یک آدم آهنی طرف است.  نبودم و مثل گوسفند

ار آخر به زیارت حرم رفت. من هم رفتم. این بار با سالم با اجازه تا عصر فقط به حرفهایش فکر می کردم. لیال برای ب

ب دلم گرفته بود. دل نازک شده بودم. های های گریه کردم. هیچ چیزی نگفتم. امام رضا خودش از یبا تعظیم! عج

 و روی دلم خبر داشت. زیر

دانستم یک ثانیه  صبح نگاهم به او بود. میمدام پهلو به پهلو می شد. از روی کاناپه تا  تمام شب بیدار بودم لیال هم.

صبح!  9 هم خواب نرفته است. صبح زود بیدار شدم و یکراست به طرف ایستگاه قطار رفتم. دو عدد بلیت برای ساعت

چمدان آماده بود. گفت: وقتی برگشتم بیدار شده بود و وسایلش را جمع کرده بود. حتی وسایل من هم داخل 

  گفتم: پس بریم. م: جمع کردی!!گفت: آره آدم رفتنی باید بره.خوردی؟ گفتمی صبحانه 

هم فریب می دادم. از پله ها سرازیر  . حتی خودم رارفتم و بدون علت میخواستم بخندم دلخور بودم. جلو جلو راه می

فرسا بود. لیال دربست ایستگاه قطار تهران مشهد... کوپه ی قطار گرم و طاقت  ..شدیم. تاکسی... باز هم تاکسی... بعد

به پشتی صندلی تکیه داده بود و چشمانش را بسته بود. انگار این لحظات آخر چشم دیدنم را نداشت. من با دقت 

نبود و  پیداظه حنگاهش می کردم. صورت ظریف و کوچک. دستهای استخوانی و سفید... چشمهای سیاهش که آن ل

ن پنج روز عروس ها نبود. در ایاین دختر با این اوصاف. شبیه نو اپیداتر بود و عجیب به دلم نشست. امگیسوانش که نا

ای بازگشت کرده بود. شک آلود هوبا دلی شکسته و خسته از این سفر اعروس نحیف تر و الغرتر انگار آب رفته بود. نو

دن او امیدی را که مثل عرق سرد بر پیشانی اش نقش بسته بود به وضوح می دیدم و از عذاب کشیمن سرمای نا
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... نمی هعذاب می کشیدم. چه می خواستم به لیال بگویم؟ همان حرفهایی که هر شب با خودم تکرار می کردم. نه ن

ردم. همه چیز همه ی آن حرفها که در قلبم بود را باد برد. آن حرفها را به خاک سپ شد ما از هم دور بودیم... دور؟!

 تمام شد. من باختم.

اولین بار بود که  سته تر از قبل بودیم. کسی نمی دانست برگشته ایم. این خانه ی مشترکاز قطار که پیاده شدیم خ

مردها می رقصیدند و شاباش می  ل می کشیدندصدای قدم های ما را می شنید. این جا حاال باید زن های فامیل کَ

خانه ای که سهم پیوند ما بود اما خبری نبود سکوت وهم آور خانه،  گوسفند می کشتند جلوی پای ما.دادند و البد 

ز مثل بغض سنگین بر گلویم نشسته بود و رهایم نمی کرد. لیال در تاریک روشن اتاق روی مبل نو نشست اطراف را ا

 یآقا متین باالخره رسید این روز، این وصله ناجور داره از سرت وا می شه. لبخند نظر گذارند و گفت: اینم آخرش،

فقط برای این بود که برای آخرین اومدنم این جا  .مشید و گفت: من میرم خونه ی مادرتصنعی زد و نفس عمیقی ک

د وقت . یه چنو آماده می کنم، نگران نباشی رچیز رمن زمینه ی ه ببینم که قرار بود زیر اون باشیم.بار این سقفو 

 می گذره بدون حرف و حدیث از هم جدا می شیم.

سنگین بود خورد و برخاست. برایم عجیب بود این دختر که با یک اخم به بغضش را که مثل یک کوه به گمانم 

آسانی گریه اش می گرفت چطور محکم و صبور ایستاده است؟ کیفش را برداشت و به سرعت به طرف در ورودی که 

ا تماشا می هنوز باز بود رفت. از پله ها با سرعت عجیبی پایین رفت و من بی حرکت آن جا ایستاده بودم و رفتن او ر

ه خودم زدم و گفتم: خاک بر کردم. صدای بسته شدن در حیاط را که شنیدم انگار از خواب پریدم یک سیلی، آبدار ب

این جا وایستادی؟ پله ها را چهار تا یکی پایین می رفتم. در را که باز کردم  ماستراحت شدی؟ برای چی عین  سرت

تا سر کوچه دویدم و دیدم که سوار تاکسی شد و رفت. سریع ماشین کوچه را طی کرده بود و رفته بود. مثل برق 

 ودم که حتی کرایه را حساب نکردهگرفتم و دنبالش رفتم. تاکسی ما چراغ داد و تاکسی لیال متوقف شد. آنقدر هول ب

. در را که باز پیاده شدم. راننده داد زد. دوباره با دستپاچگی برگشتم و تا بروم سمت تاکسی لیال جانم به لبم رسید

بانم بند آمده بود. رنجیده نگاهم می کرد و با زکردم با سیل اشکی که روی صورت لیال راه افتاده بود روبه رو شدم. 

دستمال کاغذی نصف صورتش را پوشانده بود. خواستم پیاده اش کنم ولی فکر کردم شاید مقاومت کند. کنار لیال 

 راننده راه افتاد.نشستم 
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 میکنی؟انداخته بود. گفتم: واس چی گریه  لیال سرش را پایینگفتم: شما همین مسیر و برین.  قا؟ینه آمسیرتون هم-

اشک  گفتم: ولی من از حماقت تو خیلیم راضیم.واس حماقتم اگه عقل داشتم االن... بینی اش را پاک کرد و گفت: 

جمله انگار از زندان آزاد شدم. انگار  این با گفتن یال.ریزان و گیج نگاهم کرد. در دلم ولوله ای بود. گفتم: تنهام نذار ل

گفتم: باهام بمون! خواهش  ابدا انتظار شنیدن این جمله را نداشت. باری از دوشم برداشته شد. با بهت نگاهم می کرد.

لج  .گفتم: به خدا نه نگاهش را دزدید و گفت: دلت برام سوخته؟ می کنم. کلمات پشت سر هم بی محابا می آمدند.

نمی خوامت لیال.  نطور! ولی تا حاال ده بار گفتیگفت: که ایمی خواستم جلوی بابام در بیام.  گرنهکرده بودم و 

دستم را دور شانه  وافعیتش تکلیفم با خودم معلوم نبود. اگه نمی خواستم امضا نمی کردم گفتم: لبهایش لرزید.

و گفت:  ری؟ لبخند نصفه نیمه ای زد و رویش را برگرداندهایش حلقه کردم و گفتم: می دونم که تو هم دوسم دا

با هر وسیله ای که شد. سرش را پایین  ی باشه همین االن برگردیم مشهدگه بگی بله اگه بگگفتم: نذر کردم ا پررو!

ا بگو انداخته بود و با ریشه های شالش بازی می کرد. دستش را توی مشتم گرفتم می لرزید. راننده گفت: خانوم بله ر

چمدان ها را  دوماد ما رو نچزون. من خندیدم و گفتم: داداش همین مسیر رو برگرد بی زحمت.شا دیگه. انقدر این

گفتم: دیدی امام رضا آشتیمون  . از چشمانش رضایت می بارید.گذاشتم. نگاه به لیال کردم سانبرداشتم و پشت آژ

 داد؟

 سرش را پایین انداخت و خندید.

 


