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ه بانو ها به قلم مادلنوشته ناگفته  
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ه بانو ها به قلم مادلنوشته ناگفته  

  

 که هرچه داریم از اوست ** به نام حضرت دوست      

 

 مقدمه:

 ؟به کدام طرف بروم که ببینی حال پریشانم را

 ؟!های دلم رابه چه کسی بگویم ناگفتنی

 ...!های ناگفتنی استریز از حرفدلم ل*ب

 ؟!ش شنواولی کو گو

*** 

 

 ؟!به کجا خواهم رفت

 ؟!مگر جایی هم دارم

 .نهاییاست از این ت قلبم شکسته

 ؟!حرف دلم را به که بگویم

 ...!مگر کسی را دارم

 شوم؛چه راحت تنها می

 .شودها میی ناگفتنیهای دلم جزءِ دستهو حرف
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ه بانو ها به قلم مادلنوشته ناگفته  

*** 

 چقدر سخت است؛

 هایت را برایش بازگو کنی؛خواهد تا حرفوقتی دلت، آغوشی می

 ...اما

 . ...هایت را بشنودکس را نداری تا ناگفتنیهیچ

 آنگاه قلبت باز هم برای هزارمین بار،

 !شکندکسی میخاطر بی به

*** 

 

 «گفت: »چرا پکری؟

 .«مگفتم: »حال ندار

 ؟«خواهی با من حرف بزنیگفت: »می

 !گفتم؟چه می

 !فهمید؟ی مرا میمگر او حال قلب شکسته

 ...کس غیر از خودم و آن کسی که شکست قلبم راهیچ

 !مرا درک نخواهد کرد

 اشکالی ندارد؛

 کنم همه دردهایم را؛دفن می

 اید روزی یک نفر سر قبرم،ش



 

 
4 

 

ه بانو ها به قلم مادلنوشته ناگفته  

 کسیم،برای بی

 ... .اشکی ریخت

*** 

 

 !کنیات احساس میی س*ی*نهای در قفسهسخت است وقتی سنگینی

 فهمد مریضیِ قلبی نداری؛کس نمیهیچ بعد

 !بلکه

 ... .کندهای دلت دارد سنگینی میحرف

*** 

 

 !دلگیرم

 کسیم؛نه برای بی

 محبتی؛نه برای بی

 ...نه

 ... .شودگیرم مانند گلی که پژمرده میدل

 ... .دلگیرم چون

 قدر دلیل دارم که،ها آنتازگی

 ام،دانم کدامش مال دلگیرینمی

 ...!است
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ه بانو ها به قلم مادلنوشته ناگفته  

*** 

 

 !است عجب روزگاری شده

 خوشبختی،

 خورد،ای، لیز میمانند یک ماهی که وقتی تازه از آب گرفته

 ... .رودمـی

 ایم با بدبختی؛و ما هم انس گرفته

 دانم چرا بدبختی،ولی نمی

 ... .ستا فکر کرد مرگ جزءِ خوشبختی

 !مرگ را از من گرفت

*** 

 

 ن،ایه قبرست

 یه بیل،

 !و یه قبر

 دفن کردم تمام احساساتم را؛

 خاطرشان،ها که بههمان

 اشک ریختم؛

 .!..شکستم
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ه بانو ها به قلم مادلنوشته ناگفته  

 .رومو حال مانند نسیم آزاد، به هر کجا می

*** 

 

 چقدر سخت است

 که همه برایت محبت خرج کنند؛

 !اما

 ... .تو احساسی نداشته باشی

 تر استو چقدر سخت

 خطاب کنند؛ احساسکه تو را بی

 ...هبا اینک

 ... .انددانند قاتل احساساتت خودشانمی

*** 

 

 «.دانم چه کنمهایم را نمیگوید: »ناگفتنیمی

 «گویم: »مگر چقدر ناگفتنی داری؟می

 :گویدکند و میمن را نگاه می

 زیاد نیستند؛ فقط سر موضوع کوچکی،» 

 « !حرف دلم ماند

 ... .جالب است من که یک عمر، سخن از درد قلبم نزدم
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ه بانو ها به قلم مادلنوشته ناگفته  

 ...!ی یک سخن کوچک دلش به درد آمدآن وقت برا

*** 

 

 روی دریا نشستمروبه

 و به جزر و مدش نگاه کردم؛

 ...باال

 ...پایین

 ...باال

 ...!پایین

 کرد؛آرام بود و کار خود را می

 .امّا ناگاه خشمگین شد

 !طوفانی به پا کرد؛ وحشتناک

 :با خودم گفتم

 هایش،دفعه ناگفتنیعجب است دریا هم یک »

 آوردندبه او فشار 

 ...! «بردندو ظاهر آرامش را از بین می

*** 
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ه بانو ها به قلم مادلنوشته ناگفته  

 ایستم؛روی آینه میروبه

 گیرد؛م میخنده

 !امچه زیبا در اوج جوانی، یک دختر افسرده شده

 تقصیر زمانه نیست؛

 ...بلکه

 !ای استهای داستان زمانهتقصیر شخصیت

 !زمانه ای

 های رمانت بدهی؛اش، تفسیری برای شخصیتک

 ...شاید

 ... .با دانایی قبلی، جوان، دردناک، بیچاره نشد

*** 

 

 «چه زمان بود؟ کنم: »آخرین باری که خندیدمبا خودم فکر می

 زنم؛نیشخندی می

 ؟!مگر اطرافیانم اجازه خندیدن را هم به من دادند

*** 

 

 !ی کوه آمدم؟همه راه تا رسیدن به قلّهدانی چرا اینخدایا، می

 !دانی؟نمی
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ه بانو ها به قلم مادلنوشته ناگفته  

 .گویمباشد؛ می

 !ی واضح بشنویهمه نالهآمدم تا صدایم را، در بین آن

 !خدایا

 ...!مینی که آفریدی قسمبه همان ز

 .امخسته

*** 

 

 :خواهم بگویمسخت است؛ اما می

 های زیادی است که بغضی، بیخ گلویم مانده وسال

 .استمانند یک غده، راه گلویم را بسته

 !دلم هوای گریه کرده

 است؛ آری! دلم هوای گریه کرده

 ...اما

 ...ا فاش کنداند که مبادا ریزششان، راز دلم رداشتههایم، خود را سفت نگهاشک

. 

*** 

 

 :گویمبه دلم می

 «. رازی که در خود جای دادی را، فاش کن» 
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ه بانو ها به قلم مادلنوشته ناگفته  

 :گویدزند و میلبخند تلخی می

 ...! «مانندها میخر، جزءِ ناگفتنیها، تا آبرخی حرف» 

*** 

 

 ! «همه ناگفتنی داری؟نقلبم! سختت نیست ای گویم: »می

 «! کنی؟مگر درد دلت را احساس نمی دهد: »پاسخ می

 دانی چیست؟می گویم: »و می

 ... . «ام استدانم، کدامین، برای کدام بدبختیقدر درد دارم که نمیآن

*** 

 

 « برای پیر شدن زود نبود؟ گفت: »

 «...! خواهدپیر شدن که زمان نمی گفتم: »

 :با تعجب نگاهم کرد؛ لبخندی زدم و گفتم

 «.  ...دلیلی است برای داشتن اطرافیانت پیر شدن» 

*** 

 

 زنم؛هق می صدابی

 !که غرورم له نشود؛ نهنه برای آن

 ...بلکه
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ه بانو ها به قلم مادلنوشته ناگفته  

 ... .خواهم مزاحم آرامش اطرافیانم شومنمی

*** 

 

 ماند؛افتد که انسان از گفتنش عاجز میگاهی درون زندگی اتفاقاتی می

 !ها دردش از خود مسئله بیشتر استنگفتناین 

 !کند کمر هر جوانی راها خم میاین نگفتن

 ها برایش پیر و جوان فرق ندارد؛این نگفتن

 !کُشد انسان راشود در قلب و میغده می

 ... .های دلت را بازگو کنی، درد نیستاین که نتوانی حرف

 گذارند،هایت را پای ندانستنت میاین که بقیه، نگفتنی

 ...!درد است

*** 

 

 گویند: »عشق زیباست؛می

 ! «سیار دارداما ناگفتنی ب

 هایت را داری،پس اگر تحمل ناگفتنی

 . ...اهلل بسم

*** 
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ه بانو ها به قلم مادلنوشته ناگفته  

 !کند... ؟دانم چرا ل*ب باز نمیها دارد؛ اما نمیدلم، حرف

 «پرسم: »چرا؟است؛ ولی باز هم نمی هایش، کم شدهتپش

 ... .دانم چه دردی داردآخر، می

ه در جایی پر از آب، گیر کرده و هر قلب کوچکم، مانند موجودی است ک

 !آیدجا باالتر میلحظه، آب در آن

 !آخرش چیست؟

 ... .دانممی

 ...!آخرش، مرگ است

*** 

 

 ؛زنماز ته دل، فریاد می

 ... .بلکه کسی صدایم را بشنود

 بینماما باز هم می

 که قلبم،

 .!..گذارد صدا از شهرش بیرون برودنمی

*** 

 

 !دانی فریاد یعنی چه؟می

 یعنی درد؛
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ه بانو ها به قلم مادلنوشته ناگفته  

 ای؛یعنی زجرهایی که کشیده

 ... .یعنی آه و ناله

 ...امّا

 ...!یک را کسی نفهمید هیچ

*** 

 

 !بغض چیست؟

 ... .سازدی سرطانی است که انسان را نابود میبغض، همان توده

 ...تنها فرقشان این است که

 و راه درمان در راه؛ کسی که سرطان دارد، دورش شلوغ است

 ...ولی

 ...کسی که بغض دارد، دورش خلوت است و راهِ درمانش

 ...!هادر دوردست

*** 

 

 !سکوت

 !ای چهار حرفی؛ ولی پر دردکلمه

 ...رست است تنها چهار حرف دارد اماد

 ... .داند چه دردی پشتش پنهان شده استفقط خدا می
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ه بانو ها به قلم مادلنوشته ناگفته  

*** 

 

 !ای؟صدا، چیزی شنیدهحال، از فریاد بی تا به

 !ای؟اشک و ناله چیزی شنیدهحال، از بغض بی تا به

 !ای؟سال، صد ساله شد، چیزی شنیده حال، از کودکی که در عرض یک تا به

 ...!اممن شنیده

 ...جزست که شخصی، در اطرافش، همه هستند بهها، زمانیتمام این

 ... .که روزی کوهش بودآن

*** 

 

 ... .کشیتپد؛ اما هنوز نفس میقلبت نمی

 ... .رویروحت مرده است؛ امّا هنوز راه می

 ...حس است؛ امّاجسمت، بی

 ...!کندهنوز درد زخم اطرافیانش را حس می

*** 

 

 ! «فریاد بزن تا خالی شوی گویند: »می

 ... .امست که خالی شدههای دوریدانند که من، سالمگر نمی

 ...زمان که جلوی چشمانم، پرپر شد؛ ولی منهمان
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ه بانو ها به قلم مادلنوشته ناگفته  

 م...!گرش بودنظاره

*** 

 

 !خدایا

 .کنممی تحمل هم باز باشد؛

 !خدایا

 .زنمنمی دم بازهم باشد؛

 !خداوندا ولی

 ام،جایزه

 ...مرگ فقط باشد؛ مرگ

 

 .پایان

 

 

 

 این اثر در سایت پاتوق رمان به تایید دلنویس نشر یافته است!

 ل سایت:توانید با مدیریت کدر صورت هرگونه ابهامات می

 ( نسترن آقازاده) 

 ارتباط برقرار کنید.

https://forum.patoghroman.xyz/members/2/

