
  »لگاح« کوتاه داستان

 مرعشی نسیم

 

 از بز ٫بز جلوي ریخت می کرد، می ریز را ها پاره کاغذ داشت عقیل ام. بود زده تازه آفتاب

 را ها کاغذ. خورد می تکان پاهایش الي اش خشکیده پستان و بود حال بی شرجی و دم

 زد چمباتمه کرد، محکم سر روي را چِلّابش عقیل ام. جوید میل بی و کرد بو میل بی

 و دیروز مثل. بود زرد آسمان و بود خفه و بود شرجی هم امروز. کشید آه و بز روبه

 را نورش زد می زور خورشید بهار؟ توي موقع چه شرجیِ. فردا پس و فردا البد و پریروز

 هرمش نور، جاي به. رسید نمی ولی زورش. زمین روي بتاباند و کند رد بخار الي از

 خانه شد؛ می بخار ها نخل ي سوخته ي تنه شد؛ می بخار خاك. خاك روي ریخت می

 گازي کولر و آمد می عقیل اگر آخ. شد می بخار داشت انگار هم عقیل ام شد؛ می بخار

 …آورد می

 .یاهللا د. خاله پاشو خاله، خاله، – 

 بود شرحان. بود نیامده اش خانه در کسی بود روز خیلی. کرد بلند را سرش عقیل ام .

 .روستا ي بچه تنها ابوشبیب، پسر

 .داده لگاح بلنده نخل او خاله؟ شده چی دیدي – 

 ي سوخته هاي نخل. گرفت را شرحان انگشت رد و کشید بز سر به دستی عقیل ام 

 کج عقیل، ام چشم خارهاي زمین، خارهاي پا، سر هاي جنازه عین بلند، و کوتاه سر، بی



 آه باز عقیل ام. خودش براي بود قبرستانی نخلستان. خاك توي بودند رفته فرو کوله و

 :کشید

 .ن سوخته همه نخال ئی. بچه کارت پی برو – 

 ئی. دیدمشون صبح اول خودم. داده هم تا چند. داده لگاح عباس سید به خاله، وهللا – 

 عقیل جون تونه. دنبالت بیام گفت خودش. دیدشون هم آقام. سبزه پوستشونم. قدن

 .ده می خرما کارتن بیست بلکم کارتن ده گه می آقام. خاله بیا زود

 چفیه با. باال برود زد می زور داشت ابوشبیب نخل، پاي رسیدند که شرحان و عقیل ام 

 :گفت. گرفت را اش پیشانی عرق

 .خاله بیفته، باال برُم ترسم می – 

 گفت عقیل ام: 

 ساله هشت خو نخلستون نخال؟ ئی اَ داري لگاح توقعِ چرا تو نفهمید، بچه ئی – 

 ابوشبیب؟ رطباشه یادته …وِ. ن سوخته

 .خاله بزن دست بیا. نیست پوك. بزن دست. خاله داره جون نخل ئی – 

 و کرد سایبان را هایش دست بعد. نخل ي تنه به کوبید بار چند دست کف با عقیل ام 

 به. آسمان توي شد می پخش شرجی آفتاب سایبان؟ و شرجی آفتاب. باال کرد نگاه

 که دید را سمج خشک ي شاخه سه عقیل ام. سوزاند می را چشم آسمان آفتاب، جاي

 .سوخته نخل سر اند چسبیده

 .باال او چسبیده چیزیه جونوري ئی. ابوشبیب بده خیرت خدا لگاح؟ ئی کو – 



 .لگاحه. بینُم می دارم مو چشات؟ کو خاله؟ چته په – 

 و سیاه اش همه نخلستان نبود، نخل خشک هاي برگ وسط رنگ خوش سبزي آن اگر 

 هر به آویزان خاکستري، خشک سعف چند بود، مانده اگر با سیاه هاي تنه. بود سفید

 حتی. ندید درخت روي شد نمی را نخلستان تمام رنگ تنها سبز، رنگ تکه آن اما. کدام

 ابو. باال انداخت و برداشت سنگی عقیل ام. عقیل ام سوي کم ي زده آفتاب هاي چشم با

 :شد براق شبیب

 نخلستون ئی که سال همه ئی بعد آ؟ بندازیش؟ خواي می خاله؟ چته په. واویال – 

 بندازي؟ لگاحه خواي می بده، خرما خواد می

 .لگاحه م بلکم. نیست جونور ابوشبیب، نه – 

 .که ت به گفتُم مو – 

 .اینجان نخله. بیا د. عامولَفته بیا – 

. زند می عصا لفته زائر شرحان، سر پشت. دوید می سمتشان به که بود شرحان صداي 

 زیر عصا هر با اش کرده باد شکم و بود خیس شکم وسط تا گلو زیر از اش دشداشه

 .کرد تف زمین روي عقیل ام. خورد می لیز دشداشه

 .رفتُم مو کرد؟ خبر نجِسه ئی کی – 

 :گفت شبیب ابو 

 با بکنیم باید چه ببینیم وایسا. خو روستان بزرگ داري؟ باش کار چه. بمون د خاله – 

 لگاح؟ ئی



 سفت پایش زیر را پیراهنش دامن. نشست زمین وروي لفته زائر به کرد پشت عقیل ام 

 مثل. کرد می نفرین را لفته زائر لب زیر. ها دست از یکی به داد تکیه را سرش و کرد

 .گذشته هاي سال تمام

 :گفت زائر 

 ابوشبیب؟ شده باز – 

 .زائر دونم نمی – 

 :گفت شرحان 

 .بویه بده طنابه باال؟ برم مو – 

 :باال کشید نفر دو قد شرحان» .تونی نمی«: بگوید ابوشبیب تا 

 .داره ترك هم دوتاش. لفته عامو بازه دوتاش – 

 :لرزید می ذوق از لفته زائر صداي 

 .نداریم خو هم وقتی. خوایم می طلعه په – 

 ایستاد نفرین از عقیل ام: 

 نداده؟ طلعه نخلستون ئی تو نري نخل ببینه بفرست شرحانه ابوشبیب – 

 ٫سبز نخلستان الي بلبل، مثل. سوخته هاي نخل و بخار الي دوید شرحان 

 :گفت لفته زائر 



 نراي نخل ئی. بگیره خوب که امسال، مال. بیاره خوب ي طلعه بره باید یکی – 

 .ندارن جونی دیگه خو باشن هم زنده اگه خومون

 گفت عقیل ام: 

 .اَشهر بیاره عقیل گم می – 

 :گفت لفته زائر 

 .برُم می سرشه براش، میام روستا ئی تو بذاره پاشه اگه عقیل دونی می خودت – 

 .نخلستونش سر بیاد باید. شه خونه. کردي آواره مه بچه ساله سه. کنی می غلط – 

 بواشه؟ ارث عقیله؟ مال نخلستون – 

 :گفت ابوشبیب 

 .زائر بفرست صلوات – 

 گفت عقیل ام: 

 .خودشه مال هم نخلستون داره گاومیشاشه چون کرده فکر لفته ئی – 

 گرفتم؟ جلوته. بمونی خواستی می هم تو. بردم گاومیشامه خمپاره زیر موندم – 

 غریبی بمونه چرا. میاد عقیلُم شه آباد نخلستون ئی. لفته ن همه مال روستا – 

 مو؟ برا مونده چی پسر ئی غیر ناطوري؟

 .عقیل ام خبره چه شنوه نمی گوشات انگار ناطوري؟ – 

 دیدي؟ خودت تو. بهش زنن می تهمت – 



 .اینجا بذاره پاشه ذارم نمی االن اما. دادمش می چی همه خودم بود آدم اگه عقیل او – 

 .کنی می غلط تو – 

. شد می پایین باال سینه سیاه و خیس پوست زیر هایش دنده. دو به. رسید شرحان 

 .آفتاب از بود افتاده آب سرخش هاي چشم

 .نبود لفته، عامو گشتُم جایه همه – 

 :گفت عقیل ام. آمد می خون و شرحان لخت پاي به بود افتاده خار 

 .بمیره مادرت اي. عینی پاته ببینم – 

 :گفت ابوشبیب 

 زائر؟ بیاریم کجا اَ طلعه – 

 * 

. خشکاند می را چیز همه. رسید می آب به زورش ظهر آقتابِ. افتاد می ظهرها شرجی 

 مضیف توي که هایی آدم گلوي را، لفته زائر هاي گاومیش پوست را، نهر را، خاك

 .دستشان داد می یخ آب ابوشبیب، زن خدوج،. را بودند نشسته

 !اوفِّی – 

 نخلستان سبزي یادگار بادبزن. چرخاند می دست توي را اش حصیري بادبزن عقیل ام 

 را ها شاخه. بافتن به باردار، بلند هاي نخل ي سایه زیر نشستند می ها زن هرس وقت. بود

 همین بافتند، می سبد بافتند، می کاسه. بافتند می و رنگی هاي آب توي کردند می خیس

 علّاگه لگاح، عرق هاي شیشه براي. بودند بافته ها زن هم را مضیف کف بوریاي



 عرق بوي. گرفتن عرق به نشستند می شد، می تمام که لگاح. بزرگی چه به بافتند می

 :گفت عقیل ام. داشت برمی را روستا

 .داد شیر دوباره بلکم. درمیاد بدبختی اَ هم بز ئی شه آباد نخلستون ئی – 

 .درمیایم بدبختی اَ مون همه – 

 :گفت خدوج 

 .تنهایی اَ مردیم. عاموهام پسر. برادرام. عقیل ام گردن برمی هم ها رفته – 

. هم ابوشبیب. داشت برنمی چشم راه از و کشید می سیگار مضیف جلوي لفته زائر 

 باالي هوا،. هم بودند نشسته طلعه منتظر مضیف توي که شرحان و عقیل ام و خدوج

 :زد داد خدوج. داشت برمی موج داغی از جاده

 .نزندت گرما ابوشبیب، خو سایه زیر بیا – 

 توي بود نمانده نخلی. بود نکرده پیدا. طلعه دنبال بود رفته خودش لفته زائر اول روز 

 دو بعد بود کرده پیدا. بود رفته ابوشبیب بعد. باشد داشته طلعه که اطراف هاي نخلستان

 هم خودش. پیارسال پارسال، مال. بود خشک بود آورده که اي طلعه اما روز،

 سپرده» .ده نمی خوب خرماي. نداره قوت طلعه ئی«: بود گفته لفته زائر. دانست نمی

 اومدي اومدي، ظهر تا«: بود گفته لفته زائر. بیاورد شهر از خدوج برادر خلیل، بودند

 خاك که بود نیفتاده آسمان وسط از نوزه آفتاب» .شه می خراب لگاح نیومدي. خلیل

 .شد پیدا جاده ته خلیل موتور

 * 

 :پرسید. نخل ي تنه به کشید دست ابوشبیب 



 داره؟ مه تحمل گی می – 

 .بگو یاهللا. کریمه خدا. خاله باال برو – 

 جمع اشک بزند گره که آمد. نخل کمر و خودش کمر دور انداخت را طناب ابوشبیب 

 .هاش چشم توي شد

 .ده نمی رفتن باال رضا دلُم. خاله بود رسول کار ئی – 

 :گفت لفته زائر 

 .دیره. ابوشبیب باال برو. رسوله بیامرزه خدا – 

 نمیارین؟ ابتسامه – 

 گفت عقیل ام: 

 .خدوج یاهللا. دنبالش میرم – 

 .زد آتش سیگاري لفته زائر 

 شانه و بود ریخته دورش را موهایش. کردند پیدا اش خانه پشت حیاط توي را ابتسام 

 توي کرده گیر موهاي انداخت می دست کشید، می پایین را شانه که بار هر. کرد می

 :گفت. بود شده کپه یک. جلویش گذاشت می کرد می گلوله را شانه

 خاله؟ گیسامه یادته – 

 .درمیایم حال ئی از مون همه بده بار که نخلستون. عزیزُم ست غصه مال – 

 کار؟ چه خوام می نخلستونه ئی. خاله افتاد که بود، رسول بلندوم نخل – 



 بریم پاشو. برسی خودت به باید. درآري سیاهه باید دیگه. خاله گذشته سال هشت – 

 .کنه نمی لگاح نخله ابوشبیب نباشی. عینی

 گرفتند را هایش بغل زیر. کشید سرش را عبایش عقیل ام. بافت را ابتسام گیس خدوج 

 :خواند می راه تمام. برداشت را رسول فروند ابتسام. کردند بلندش و

 .رسول م خونه چراغ. رسول بابام رسول، بلندوم نخل رسول، …وِ – 

 :شد بلند دید که را ابتسام ابوشبیب 

 دي؟ می اجازه. ابتسام رسوله بیامرزه خدا – 

 :ابوشبیب دست داد را فروند و نخل ي تنه به کشید دست ابتسام 

 .ابوشبیب اهللا بسم. ن زنده انگار – 

 خدوج. ها دندان الي گذاشت را داس.بست را فروند و گذاشت کنار را طناب ابوشبیب 

 .ها گرده از شد سفید دستش. تکاند دستش کف را طلعه

 .ایه طلعه چه کنین سی. براش رفته شادگان خود تا – 

 عقیل ام. لیسید را دستش و ابوشبیب دست داد را طلعه خدوج. شد بلند ماشاهللا صداي 

 :گفت

 خدوج؟ خواد می دیگه پسر یه ابوشبیب نکنه – 

 نخل، کمر انداخت را فروند که ابوشبیب. بود آورده اسفند عقیل ام. شد سرخ خدوج 

 باال آن از ابوشبیب. کشیدند کل ها زن. باال کشید را خودش ابوشبیب. آتش توي ریخت

 :زد داد



 .داره جوونه هم هاش سعف – 

 * 

 کنار زیرش، نشست و تکاند را هایش دست عقیل ام شد، علم که حصیري سایبان 

 باد کند، بخار را آب ي همه عصر آفتاب تا. حصیر روي ریخت یخ آب خدوج. ابتسام

 .هایشان صورت به زد و خیس حصیر الي پیچید

 گفت عقیل ام: 

 .بیاد خنکی باد یه شه آباد نخلستون ٫عباس سید به پختیم. اوفِّی – 

 قسمت سه را خیسانده هاي شاخه عقیل ام.برد هم روي را ابتسام هاي چشم باد خنکی 

 یه بیاري که سعفی هر«: بود گفته شرحان به. ابتسام و خدوج و خودش براي کرد،

 و بود زده دور بود روستا دور نخلستان چه هر شرحان روز، سه» .دم می بهت فترمه

 و بود افتاده خون هایش دست. عقیل ام ي خانه جلوي بود کرده انبار را خشک هاي شاخه

 گذاشت می که را ها سعف اما. بود چسبیده سقش آمد،به می که بار هر سفیدش، زبان

 ها سال از بعد که فترمه ي کیسه و بود آورده یخ آب برایش عقیل ام. دوید می باز زمین،

 نخل زیر بنشینند که امروز، تا بود خیسانده را ها شاخه بعد. بود درآورده صندوقش از

 :ببافند سایبان ها خارك براي

 .ن حیف. خاله خشکونتشون می آفتاب ظلِّ ئی – 

 صد. زد می برق آفتاب نور زیر زردش درشت هاي خارك. بود شده چلچراغ مثل نخل 

 تکان باد با که طالیی، موهاي آبشار. انگار بود موهایش. بود آویزان ازش طال ي شاخه

 نخل زیر آمدند می شرحان و ابتسام و خدوج بزش، و عقیل ام بار چند روزي. خورد می



 و بودند برده یاد از بود ها سال که تصویري خاطر براي ها زن. تماشا به نشستند می

 زیر بود کرده علم را سایبان عقیل ام حاال. بود ندیده وقت هیچ که چیزي براي شرحان

 :گفت عقیل ام. تماشا و بافتن به بنشینند سایه زیر عصر تا صبح هر که نخل،

 کردي؟ راحت ابوبشییه خدوج؟ شهر بریم گی نمی دیگه – 

. خاله نخله یه همی اما. بمونُم خدامه اَ که مو شه، آباد نخلستون ئی اگه. وهللا ها – 

 واسه چیزي یه باشه، لفته زائر دست به چشمون چقدر نشه، اگه. ن سوخته خو شون بقیه

 ابوشبیب؟ دست کف بذاره گاومیشا کارا

 هم نشد. دیگه دوتا دیگه سال ده، می خرما نخله ئی امسال. خاله شه می آباد – 

 .کارم می خودم گیرُم می هاشه هسته

 .کنه می خدمتشونه براشون، کشه می هم نهري یه گفت می ابوشبیب – 

 شه آباد نخلستون شهر؟ تو کشه می بدبختی کم عقیل. خاله مونی می کنی می خوب – 

 نی طور ئی. کرد کاري یه بود جوون. زندگیش سر بیاد ببوسه، نه لفته دست بیاد گُم می

. گاومیش همه او سوخت، نخلستونش مرد، برادرش مرد، آقاش خو؟ کرد می چه ابتسام؟

 کرد می چه.سرشون رمبید طویله یا. ها بسته زبون دادن جون خوردن ترکش چطور

 اَ نگیرن زهرماراره او خواستن می خو خودش، پسرا. بلکُمه خیلی خو هم لفته ئی عقیل؟

 .عقیل

 .عقیل ام میاري عروس میاد، میندازه سرشه ایشاال – 

 هم عروس کنه جمع پولی شه، آباد نخلستون ئی. باالست موندش دیگه االن. آ – 

 .میارم



 فرح رید وي له نبارك خن هال، هله یا هله، هال هل«: کرد یزله. شد بلند عقیل ام« 

 .خندید ابتسام

 * 

 شان کُشتی می و آب توي رفتند می دوشید، می را لفته زائر هاي گاومیش که ابوشبیب 

. زد می بیرون بخار شان دماغ از آب توي همان از. گرما از بیرون، آمدند نمی آب از هم

 بودند پخش عروس، سفید تور مثل هاي پشه. سوزاند می را پا دمپایی روي از داغ، خاك

 گذاشتند می پا و زدند می پس را توري ي پرده باید بلم از شدن پیاده براي. تاالب روي

 و آفتاب نه اما. نخلستان به برسند تا رفتند می آفتاب زیر ساعت یک تازه و خاك؛ روي

 و بود جا همین شان خانه پیش سال هشت که هایی آن ي همه براي هیچکدام پشه، نه

 درشتی این به رطب هیچکس بود ها سال. نبود مهم ببیند را ها رطب آمدند می حاال

 مثل. درخت روي بودند ندیده رطبی اصال هیچکس که بود ها سال. بودند ندیده

 .بودند خریده بازار از را رطب ها عجم

. ها رطب روي افتاد می لکه لکه بودند، بافته نخل براي ها زن که سایبانی الي از نور 

 نمانده چیزي و شد می تر بزرگ روز هر خارك، طالیی هاي دانه روي ايِ قهوه هاي لکه

 باالي بگذارد را سایبان باال بود رفته ابوشبیب که روزي. ها رطب شدن خرما به بود

. خارکی چه و بود داده دانه یک یکی همه به و بود چیده خارك شاخه یک ها، پنگ

 را سوخته هاي نخل تمام قوت انگار نخل. نارنگی یک بزرگی به کدام هر بود، معسله

 عمرش به کسی را بار این عین بود گفته لفته زائر روز همان. بود گرفته بار هم با

 اما بیاید، هم عقیل بود گفته و. پزان خرما بعد تا نچینند را رطبش و خارك دیگر. ندیده

 .تریاك بدون



 مانده فقط. نبود خالی دیگر روستا. هم لفته زائر پسرهاي. بودند آمده خدوج برادرهاي 

 کرده پاك را هایش اشک بود، بوسیده را بز عقیل ام. بیاید بودند داده پیغام که عقیل، بود

 و عقیل ام. تاالب دم بودند رفته. ببرد سر عقیل جلوي ابوشبیب، دست بودش داده و بود

 زدند می و بودند آورده حلبی خدوج برادرهاي. شرحان و ابوشبیب و برادرهایش و خدوج

 پس عقیل ام زمین، روي گذاشت را پایش که عقیل. رقصید می ابوشبیب. خواندند می و

 رنگ خاکستري، موهاي با سوخته، ي تنه رنگ سیاه،. بود سوخته نخل عقیل،. رفت

 شده سفید و سیاه. نداشت رنگ عقیل. بودند بافته تازگی همین که خشکی هاي سعف

 گازي کولر پسرش بود منتظر عقیل ام. پاره لباس و ریخته هاي دندان خم، پشت با. بود

 داد، سالم که عقیل. مادرش ي خانه بود آمده که سال سه بعد کول، روي باشد انداخته

 .کرد فرار ابوشبیب هاي دست الي از بز

 * 

 هم روي هیچ هایش چشم و بود ریخته عرق و بود شده دنده به دنده صبح تا عقیل ام 

 نفس چرا عقیل ام نبود معلوم دلواپسی، یا بود شهریور ي کرده دم هواي براي. بود نرفته

 روز به روز خرماها. شده وقتش بچینند، را خرماها باید دیگر بود گفته لفته زائر. نداشت

 برایشان ابوشبیب بودند گفته که بود سنگین آنقدر ها پنگ. بودند شده تر براق و تر بزرگ

 به بودند داده تکیه را ها خرما و درخت ي تنه به بودند کوبیده را ها پایه و بسازد پایه

 آخرین داشت نخل. بود زده بیرون شهدشان و بود شکافته جا جابه ها خرما. ها پایه

 نشان تلویزیون توي و بگیرند فیلم را خرماها چیدن بیایند بود قرار. زد می را زورهایش

 عقیل، ام فقط نه. بودند ایستاده خرماها پاي اهواز هاي فروش میوه حاال همین. بدهند

. برسد صندوق دو کس هر به بود قرار. بود نبرده خوابش صبح تا هیچکس شب  آن

 گوسفندي لفته زائر. بودند کشیده جارو را روستا ها زن شب تا صبح. شرحان به حتی



 تمام را عقیل. بود داشته نگه عقیل براي را بز عقیل ام. کنند عقیقه نخل براي بود آورده

 داد می بهش حب یک روزي همه، چشم از دور. داشت برنمی ازش چشم. پایید می روز

 .نخلستان براي بود، کرده آباد را عقیل. دارد ش نگه تا

 

جست جا از. نبود جایش سر عقیل. کرد نگاه را اتاق ور آن و چرخید پهلو به عقیل ام .

. دور هیاهویی صداي آن الي از و آمد می جیرجیرك صداي. کرد روشن را پریموس

پا بز. بیرون زد و پیچید سرش دور را اش شیله. چیست نفهمید. داد گوش عقیل ام 

 روشن آسمان ي گوشه. کند پاره را طنابش خواست می. کرد می مع و زمین به کشید می

 که دید را خدوج. کرد نگاه را برش و دور عقیل ام. آمد می ابتسام زاري صداي. بود

 .دوید عقیل ام. زند می سرش به و نخلستان طرف دود می پاپتی

 

خار، و خاك روي پاهایش گرومب گرومب صداي و ها نفس وهن هن الي عقیل ام 

 ته هایی عکس بلبل خواندن ي رفته یاد از صداي. شنید می بلبل دور و گنگ صداي

 و پسرهایش ي همه و بود شوهرش که وقتی عکس. کرد می ظاهر ذهنش

 خودش براي شهر رفت می بار یک ماهی عقیل ام و بود خوب هوا وقتی. هایش گاومیش

 بلندتر بلبل صداي دوید، می که عقیل ام. کوبید می خال وقتی. خرید می النگو و پیراهن

 هاي دانه جویدن صداي. شنید می حصیر بافتن صداي بلبل صداي الي عقیل ام. شد می

 دنیا به وقتی شنید می را عقیل ي گریه صداي. قهوه کردن دم صداي. برحی شیرین

 عقیل ام. بود اش عروسی وقتی شنید، می را خواهرهایش و مادر کل صداي. بود آمده

 سنگ عقیل. زد می چنگ را صورتش و جلویش بود زده زانو خدوج. دید را نخل



. بود شده خشک لفته زائر. نخل کمر بود انداخته را رسول فروند ابوشبیب. باال پراند می

زدند می نوك را ها خرما و نخل روي بودند نشسته بلبل هزار. کرد نگاه را باال عقیل ام .

. پراند می را ها بلبل دست با. باال بود رسید ابوشبیب. بود برداشته را نخلستان صدایشان

 روي خرمایی هیچ. خواندند می بلند طور این که ها بلبل الي بود شده گم ابوشبیب سر

 را هایش چشم عقیل ام. بودند گرسنه سال هشت ي اندازه به ها بلبل. بود نمانده نخل

 نخلستان تکریب موقع پدرش وقتی شنید می را ها بلبل صداي. داد گوش و بست

 وقتی. بچیند نارس خارك گذاشت می و باال نخل از رفت می و دوش روي نشاندش می

 عقیل دست از را سنگ عقیل ام. بخورد حبابوك اي شاخه گذاشت می خرماها لگاح موقع

 :گرفت
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