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 . مردندستادهی که ایی هانخل
 

همه ماسک به صورت داشتند وبا . هام  فرستادمهی به راقی دهنم رو با اشتری خاك زي شهر پراز گرد وغبار بود ،مزه آسمون
محتاج !  شهرمنی محتاج گرد وغبار ای دونستند که من حتیچه م. کردندی رو صورتم نبود نگاه میتعجب به من که ماسک

 من فقط عشق ي داد ،برای خون مي بوی هر کي شهر برانی ،ادمی  کشمچمدون رو دنبال خود.  خاك پاكنینفس به نفس ا
 .ای رواوفقطی من،روي برجا مانده برايای رونی کرد؛ عشق ای میرو تداع

 .ی تلخنی داشت اینیریچه طعم ش.دمیی  وبودمی م نشسته بود ،مانتوم رو بوسی مشکي وغبار به مانتوگرد
 . خلوتهی ننه عطي صبح بود وکوچه دم
 تنگ، خونه ساخته ي کوچه نی اي کرد،پشت سرهم  توی مي جوان دلبریکنار هرخونه نخل. رفتمی  مدی کوچه باي انتهاتا

 نخل ها بودند، گرد وغبار هم  نی بدهکار ایلی مردم خنیا.   بودواری در ودي از  خاك روشتری نخل ها بيخاك رو.شده بود 
 !ود نکرده بدای نخل ها پنی مظلوم تر از اییجا
چمدون . کردی مي من دلبريبه ناز نشسته بود وبرا.  زدی از دور هم با من حرف می حتهی نخل سر وقامت دم در ننه عطاما

 خانوم شی سال پی کوچه نبود تا بترسم ومثل سي تویکس. دی و وسط کوچه نشستم، اشک هام جوش گذاشتمنی  زميرو رو
 . چشمم نقش بستندي گذشته جلوری تصاوی تر از هر زمانکی  نزدا فاصله داشتم امهیاز در ننه عط.وارانه رفتار کنم

 گردنم ي هام از دوطرفش روسی که گی سبز رنگي وروسردهی پوشی رنگیتونی ودامن زدم،کتی دهی رو دم در ننه عطخودم
 .  بودندزونیآو

 بود یپانزده  سالگ. فروختمی جمع شده بودند،فخر ملی کوچه که دور راحگهی زده وبه دختران دهی تکهی به در ننه عطتنها
 . زده بودمهی که بهش تکهی بودوغرورش ،من بودم ونخل ننه عطییبایوحال وهواش،ز

 .دمی شنی سال هنوز میاز س رو بعد لی راحيصدا
 . خوردندی سرتا پا گوش بودندوحسرت مهی زدوبقی حرارت حرف مبا
 ...  داره مثلکلیقد وه.هی مهدری خونشونه،اسمش امی کوچه بغلنیهم-

 .هی به دور وبرش کرد ،نگاهش اول به من وچشم غره م افتادوبعد نخل ننه عطی کرد ونگاهمکث
 . بره جبههخوادی روزا منیره،همی که آقا وسر بزده،بسی محل نمي دخترچی هه،بهی نخل ننه عطنیآهان، مثل ا-

 بود که اوج آرزوشون  یی ال قباکی هم جوون یرعلیام. بودم، مغرورانه پوزخند زدم زی حاج عبدالعزي دونه هی یکی دختر من
 . دونستی نخل محبوب  من مهی کرد اون رو شبیغلط م.شده بود
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حالم .  رفتمهیبه طرف خونه ننه عط.  نبودشی سال پی خاطرات سی چشم چروني برای خوبيط کوچه جاازجام بلند شدم،وس 
 یمی قدکیی خونه پر از گرد وغبار بود ،موزااطیح. انداختم ودر رو باز کردمدیکل.   نکرده باخته بودي بود که بازي اچارهی،حال ب

نه . خرماي از کاسه ي از سماور  بود ونه خبرينه خبر. شده بودي انبارهی شباطی حه گوشهیتخت ننه عط. معلوم نبوداطیح
 چی که از هي بودم، هاجردهی وبه تصور آب فقط دودمی روم دشی که من چقدر سراب پي از اون همه روح وصفا؛ وايخبر
 .دی براش چشمه نجوشینیزم
چشم هام رو . دادم هی بود تک تختي گذاشتم وبه موکت پشت سرم که تا شده رونی تخت رو  ،زمي رويلگن کهنه  

 !اره؟ی زخم خوردن ها حالت رو جا بادی ستی نبی بود ؛  عجنیری شيخاطرات مرور درد.بستم
 : زدی داد مهی عطننه
 راحت زی ،عبدالعزرهی از امارات برگرده تو رو بگاسری شهی میک. نکنيزی نرو ،آبرو ررونی بي تو اونجورای مرده،بلیحلما ،ذل-

 .بشه
 .کردیهمون طور غر غر م.  رفتمرونی خسته شده وبهی ننه عطي غرغر هااز
 .تی البیحلما ،حلما ،عاد ال-
 

 . کردی مفی تعري مهدری وقفه از امی دوباره وبلیراح. خواست به خونه برگردمی مازم
 . وبلنده،صورتش جذاب و مردونهاهی سموهاش

 . دادی رو بد قلقلک ممی حرف زدنش کنجکاویفتگی  طور با شنیا!  دمی دی رو ملی راحیفی تعري مهدری شد امی مکاش
 ي جويدلم برا. رفتم هی به  سمت نخلستون ننه عطیتونیبا همون کت و دامن ز.  اومدی  ودوستاش  خوشم نملی راحاز

 فقط  موندم،ی مهی ننه عطشی رو پي اومدم وچند روزی به خرمشهر میتابستونا  وقت.کوچک وسط نخلستون تنگ شده بود
 نخل کردم، ي به درخت هاینگاه. آب وسط نخلستون نشستميجو کنار. و آزاد نکنم رمی بودکه دوست داشتم نفس بگنجایا

 آب از دستم یدستم رو داخل آب خنک بردم وخنک. انداخته بود هی نخلستون ساي  تویبیسکوت عج. همه پربار بودند
 باعث شد از جا بپرم وبه عقب یی پاییصدا.  لمس کنه کرد پام رو همیآب دعوتم م. قلبم نشستي رومیمستق

 ،بلند شدم و دمی رو جلو کشيروسر.  افتادمهی جهنم وعده داده شده ننه عطادی شونه م افتاده بود ، ي رويروسر.برگردم
 . بودستادهی امی  در دوقدمدی رشي وقدی بلند ومشکيش،موهای خوش چهره با ته ريپسر.ستادمیا

 : گفتمی بداخالقبا
 ؟ی کنی من چکار مي هی باغ ننه عط؟توی هستیتو ک-- 

 : زدی آروملبخند
 . ازم خواسته به  نخل هاش سر بزنمهی ،ننه عطمی مهدری ام؟منی زنیچرا داد م-
 : تعجب گفتمبا

 ؟ي مهدریکدوم ام!ي مهدریام-- 
 . نشستنی زمي تر رفت وروعقب
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 ؟ی شناسی  مي مهدریمگه تو چندتا ام -
 :دمیصداش رو شن.   اشي مهدری واملیلعنت به راح. کردم وراهم رو به سمت خونه کج کردم بهش یاخم

 .ي بررونی بستی خوب نينجوری هات روهم بکن تو ،دم ظهر اسیبرو خونه، گ -
 . وبه طرفش برگشتمستادمیهمونجا ا 

 . باهام درست صحبت کنزم،ی هستم؟من حلما دختر عبدالعزی من کی  دونیتو م-- 
 لذت ی خنکنی آب وسط نخلستون دلم خنک شد واز ايمثل جو.  بوديشتری ده ريزلزله .  ورو شد ری زد که دلم زيلبخند

 بود دی گفت، رشی ملی بود که راحي مهدری همون امنی بود،ارهی تی بهش کردم چشماش توسي اگهینگاه د. بخش گرم شد
 که دو طرف گردنم چنپره زده بودند رو یی هاسیچشمش گ يجلو  ومنگجیگ. به حق راست گفته بود!  هیمثل نخل ننه عط

 مثل نخل ي مهدری حرف بزنه، امي مهدری حق نداشت از امگهی رو خفه کنم ، دلی شد راحیکاش م. داخل کتم هل دادم
 . محبوب قلبم شدهیمحبوب ننه عط

 . باختمی نرد عشق  مي مهدری که با امیی بهشت من شد ونخلستون هم جاهی از اون خونه ننه عطبعد
 دنبالش گشتم یهرچ.رفت ورفت . می خواستگارادی خواست به جبهه بره وبعد بدمی رو دي مهدری که امی ظهر تابستوننیآخر

 . آوردمي مهدری امهی ازدواج کردم وخودم اسریبا .  دمی نديزی ،جز سرزنش چدمی دویبه در بسته خوردم،هرچ
 

 یچی هگهید.  ول کردم اطی حي رفتم چمدون رو  توی مشگاهی به آسادیت بلند شدم با تخي هام رو باز کردم  واز روچشم
 .زدی تخت نشسته وبه سر وصورتش مي که رودمی رو دهی کردم ،ننه  عطاطی به حي ونگاه دوباره استادمیمهم نبود، دم در ا

 .ی ترسی ؟از آتش جهنم نمي گردی دنبالش می چي مرده، برالی ذلي حلماانتهی شوهر ،خيتو شوهر دار-
 . نداشتی سوزشچی هگهی بود که بهش عادت  کرده بودم ودي جهنم  شکنجه اآتش
 انتی بود که بهش خياسری نه گهی داشته باشه؟دگهی آتش دهی تونه از ی می که چند بار سوخت وخاکستر شد چه ترسیکس

 .دی لرزی تو گور مهیکنم ونه تن ننه عط
 .هی خرمشهر بستري هاشگاهی از آسایکی شده وتو دای پي مهدری ام خبرم کرده بود کهلیراح
 ! تربی عجنی ،تناقص از اشگاهی وآساي مهدری زد؛ امی امان به قلبم ضربه می ،بي مثل خنجرغم
در .  ها،قدم هام رو سست کردادی داد وفري شدم صداشگاهیوارد ساختمون آسا. پر از  آشغال بودشگاهی آساکی کوچاطیح
.  ورنگ و رو رفته بودنداهی سشگاهی کف آساي ها کییموزا. اومدی مدفوع وادرار ميبو. بوداهی وسفی کثشگاهی آساواریود

 باقدرت تمام به سر وصورتش ي افتاد که جانباز قد بلند والغری به اتاقگاهمن.اوردی هام رو بند مشگاه،نفسی تنگ آسايراهرو
 . ،از رنج ودرد شدیلی بستر سومدندوصورتمی مرونی بياشک هام رگبار. زدیمشت م

 .  به طرفم اومدلی راحانی از آشنایکی  ینی حسيآقا
 . راهروي انتهادییبفرما-- 

 ی نگاهم مبی گذشتند عجی که ازکنارم مییپرستار ها. کوتاه داشت ي بود وقددیموهاش سف. سرش راه افتادم پشت
 .  ناجور بودمي وصله يادیز.کردند
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 .  بکنندی حرکتنی تونستند کوچک تری ها نمیبعض.  جانباز بودنینددر هر اتاق چ 
 .  وچهار تخت هم در اتاق بودزونی به پنجره اتاق آوي کرکره ایپرده آب. راهرو رفتم ي اتاق انتهابه
 .  نفر وسط رو نشون دادینی حسيآقا
 . شناسهی رو هم نمی زنه وکسی ؛فقط حرف نمهی مهدری آقا امنی دخترم ،اایب-
 . کردیاستفاده م"فقط " ي نمونده بود که نازل بشه که از کلمه یی بالی چگهید "فقط" گفت ؟ی می چرمردی پنیا

 . خشکم زده بودسرجام
 . جلوای ،برهی تونه سرش رو باال بگی دخترم نمایب-

 رو ي مهدری سال امیرفتم وبعد س. بدنم به التماس افتاده بودند که نرميتمام اعضا. به طرفش کشوندمصالی رو با استخودم
 . گذشته نبودي مهدری از امی شبحی که حتدمید

موهاش . انداخته بودی طرف صندلکی چرخدار، کج نشسته بود وتمام وزن بدنش رو ی صندلي بود که روی واستخونپوست
 .تنها حرکتش پلک زدن بود.  بودندی وکمرنگکی وابروهاش خط بارختهیر

 "ي مهدریام":با زجه صداش زدم.  زل زده بوددشی سفیی بود وبه دمپادهی پوشدی پوش سفری با زي گشادی آبشلوار
 بهش لی راحي بود که حاال به جايزی نفرت انگدی سفیی االن جون ودلش دمپای گفت،ولیم"جون دلم " شی سال پیس

 . کردمیحسادت م
 .دمی بوس وجذابش رواهی سي گذاشتم وسر بدون موهای صندلي دست هام رو رودوتا

 ! وعذابش بره به دركجهنم
 . کردی تو نخلستون رو مرور مي مهدری کرده بود وحرف آخر اممهی خودش رو جرذهنم

 ". تمومشهی تموم می سرش رو بزنی ؛وقتستی نخل مثل آدمه،سرو ،چنار وصنو بر نیدونیم"
 .میاسای تا بیگور گرم/فشانمی تا بياشک سرد/م؟ی پای چه مگریبعد از او د/ م؟ی بوی چه مگری از او دبعد
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