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 "غمنامه"
 

 ریانفارسالی: نقیب جع

 

 ۲۰۱۹دسمبر  ۲۵

 

انتخاب نموده ام. این نامه از برای این مقدمۀ خود ، من ۀ مقالۀ زیررا بدون اجازه نویسنننننند"غمنامه" عنوان 

دختری که تمام حوادث  ه؛یک دختر خوش قلم و خوش قلب دیار نازنینم "سرچشمه" است؛ از مرییه میرزاد

، که و سننردردانر روزدار را تشننت سننر د ااننت و راه دوام تبهننیر را به خارد از کشننور در تی  در ت

 از آنجا نسخه برداری اد.  و اخیراً در صفبۀ  سبک  به نشر رسیده بود،

 

و غم و مرییه دختر توانمند، با انننتامت و ترغروریسنننت، که در موجویت نوانننتۀ جانسنننوز و تر از عا فه 

ستایشجزأ ، من هاندو سیمه است، و  ،در حالت عادی بودن ذهنم ،را از دست داده ام، و کلماتم  ت  سرا

 نمیتوانم حق  را ادا نمایم. 

 

 ا" اش به درستر تشخیص داد، ولر او خودش آنقدر بامتبان زنددرزنددینامۀ مرییه را هم میشود در الی "

 یتواند دااته بااد، او همیشه میرزمد، و همیشه امیدوار است. اتامت است، اصالً هیچ آاتیر با غم نم

 

  زردمادر ب ،، اکنون در بشننکیک سننالتای تبهننیر خود را سنندری میکند، و در این روزهاهمرییه میرزاد

خبر مرد  را از  ریق که زمانر  ه ودر انننن نان ا  انسننننتان از دسننننت داد را که یگانه امید زنددر او بود،

 :دریا ت، اینگونه نوحه را سر داد کانادا از عمه اش
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 "امتحان زندگی"

 

 

 !!! این امتبانم ۀمن بازند و؛ بار زنددر بد رقم امتبان در ت این

 

معنر واقعر واژه هایم  .که برای تسننننکین دلم اسننننتفاده میکردم دیگر مفتومر نداردرا ئر ین بعد واژه هاا زا

برای کسنننر که همیشنننه یریفترین ؛ مینویسنننم اما با واژه های قبلر بیگانه ام ؛همی  از دسنننت دادم ایرا بر

به بسنننیار مشنننکر این واژهتای ؛ دیگر در میان نیسنننت ،نایاب را چیده چیده انتخاب میکردمناب و واژهتای 

 . آخرین بار درد هم جمع میکنم ایترادنده را بر

 

  ؛گر نواته هایم خواننده ای نخواهد دااتدی ➢

 ؛و من چقدر با آن کلمات  اصله دارم ،دمیگردنمعموال دنبال کلمات ااد  ،چون خواننده ها ➢

در انتظار نامه هایم را کسننر  ر برای انننیدن، خ ر برای نواننتن وئدیگر حر ر برای دفتن، صنندا ➢

 ؛ندارم
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برای رخهننتر تابسننتانیم لبظه اننماری نخواهد مدنم نخواهد بود و آصننبرانه منتظر  دیگر کسننر بر ➢

 ؛کرد

  ؛روز برایم دعا کند اب و ،دیگر کسر نیست که بر وقفه، بر بتانه، بر دلیر و بر توقع ➢

 . و بگوید موایب خود باش، دیگر کسر نیست وقت ر تن در آغوام بگیرد ➢

 

 !نیست کهنیست  ➢

 

کارخانگر و آماددر برای درسنننتای روزمره و ؛  شنننار دری خیلر زیاد بود؛ روزهای آخر سنننمسنننترم بود

من اینبار در دری . یکجا برابر انند ،بار تهنناد ر در آخر سننمسننتر این ،با تریزینتیشنننتا ،امتبانات صنننفر

ر، و امثال این خانوادد شننار روحر، مشننکالت اقتهننادی، مشننکالت ؛ تنبلتر از د عه های قبر بودم ،خواندن

 . دامنگیرم بود ،و آن

 

اتم تا ،المسوقتر که ااز   ،خا ر ینا از، با کشکمشتای روزدار دست و تنجه نرم میکنم ،در بشکیک د ا

اما وقتر که در دیر ، اننخهننر خودم باانند ۀانناید این تنتا از دید و تجرب، توان دری خواندن خیلر کم اسننت

 .هیچ به مفتوم دری تر نمیبرم ،روزدار باام

 

بدون این میخوابیدم،  ،امتبان هم که در وقت اننب   ،ر حتر روزی انندهیعن ،به حد آخر زیاد اننده ،خواب هم

و نه ترسر از اخراد از توهنتون، روز آخر دری یک  ،مرۀ کنه ترسر از ناکام ماندن و یا در تن نم ،و آن

که حتر قابر به تتیه  ،تاثیر د ار بود برسرمداات! چنان مریضر مادرم  رهکه بیست نم ،تریزینتیشن دااتم

 !و از ر تن به توهنتون دست کشیدم ،دو سه سالید نبودم کردن  

 

 امتبان هم دااتم!  ➢

 ! کامیابر در ته نتوانم رۀااید از تمام مضامینم نم ➢

 ! عجب تهادف تلخر ➢

 .تبهیلر یکجا برابر اد ۀدور  امتبان زنددر با امتبانتای ➢

 

ما دنبال خانه  ،در وقت امتبانتا، بودکشننننننر از یک خانه به خانه دیگر  کوچ ؛اتفاق دیگری که رخ داده بود

قبلر با هزاران مشکر  ۀاز خان ،خرهآلب. برای آماددر امتبانتا تیدا نشد ،هیچ وقت ؛میگشتیم، خالصه بگویم

خانواده مرا بیاد  رقبل ۀدرمر خان؛ قبلر خیلر  رق دارد ۀ ضننننننای این خانه با خان. مدی علر کوچ کر ۀبه خان

داهر خوایتا و داهر  ؛اقیتایم بیست و چتار ساعت باز بودتوی هم ار بر ،کوچکمک تاقادر  ؛ میانداخت ام

ااعر و ا ظ، ناصر خسرو و چندین حکتابتای  ارسر با ااعار سعدی، ؛ بود  غهه ها در  ضا در چرخ

با یک سننر میزیگک سننرخ و  ،در تتلوی آن چند دانه اننمع؛ م قرار دااننتا دیگر روی میز درسننر نویسننندۀ

 ؛ هم وجود دااتبا اوراق چند رنگ  ،نگهقلمکتای ر
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ً ، اقمتعکسننتای بر صنندا و بر روی روی دیوار ا از  و بعد ،کنار عکس خودم بود ،مادرم در هر عکس اتفاقا

دویر  ،و مببت روزهای آخر ،متر بود ؛خیلر صنننمیمر و تر از عشنننق بود یو  ضنننا ،عکسنننتای دیگر ،او

 رود! همه چیز برای همی  از بین می

 

روی میز را و یک سرمیزیگک سیاه بود دور انداخته اده   یگرد یتهاد ر است یا چیز ،سرمیزی سرخ

  ..... ! سرنواتم نسیاه همچو؛ انداختم

 

خانه کوچ  آنوقتر از  ،ما دور و بر   یبلکه حتر ااننننننیا ،که از بین ما میروند داین تنتا آدمتا نیسننننننتن ،یعنر

عکس  ،وقتر صنورتتا را از روی دیوار بر میداانتم ؛تمام لوازمر که دیگر در کار نبود دور انداختم ،کردم

با تری و لرز ؛ تاره انند، حس عجیبر را در وجودم احسننای کردم هم مادرم از تیشننم خخ خ ر انند و کمر

اقیم تبرای هم ا؛ مدمآ ممع کردم و به خانه جدیدو بار و بندم را ج ،را میان عکسننننننتای دیگر تنتان کردم آن

 . با زنددر نو آغاز میکنیم ،نو ۀسال نو را در خان که ودکه چقدر خوب میش ،دفتم

  

خر این همه از روی آصنننننو ر خ اب میکند، زمانر هم و  مرا اننننناعر، نویسننننننده، و داهر موالنا هم اتاقیم

د؛ ت تبدیر اوعیین بعد به واقاین همه، از ا ولر ااید، اادیبدیوانگیتا مدر میان دوستتا خیلر . اوخر است

  !خواهم اد غم انگیز من غزلسرای روزدار

 

و من  قخ دفتم عادت  ،ردندمیک دوسنننتتایم از سنننردی خانه انننکایت؛  انننب دوم ما در این خانه بود ،امشنننب

اوهم حالت ما ااید  ، ومیکنیم شه همی. دخوب  امن من همی سم میبا به این باور که همه چیز یک روزی  ،ق

  . اما: خوب خواهد اد

 

 ! من بر خبر

 ؟! این سردیتا رممگ

 

ااکتایم روی ؛ هستبلکه هوا و  ضای خانه، دلتا و حتر واژه ها هم سرد ؛ ادمیبانه تنتا خانه سرد  ،دیگر

دیواری کالن ترصننننننداتر انعکای هق هق دریه هایم در این چتار هسننننننت! دونه هایم با واژه هایم یخ زده 

  ود!ی برای ابراز دردم یا ت نمیشاهیچ واژه ست؛ ا

 

 .تهاد ر میان عکس من و مادر جانم  اصله آمد، اب که عکستا را دوباره روی الماری چسب میزدم

 

اما وقتر این صبح ، بااد تااز عکس این  اصله  کر کردم ااید تنتا !بخشم لعنتر  اصله ها را هیچ وقت نمر

 ! اوتاما کمر متف، ازحال واحوالم میدرسید ،مثر روزهای قبر؛ م از کانادا آمداعمه زنگ  ،بیدارادم

 

 نم دخترها مبایر را از ،مدمآوقتر تس  ،خانه ماند رمبایر د، چارچ موبایلم خالص اننند و من بیرون برامدم

 . کار را نفتمیدم دلیر این، تنتان کردند
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 اما این، زنگ دوباره آمد، وقتر صننببانه را خوردیم، برای او صننببانه تیار میکردم ،صنندف متمان ما بود

همۀ م اعمه  ،دو قوم جمع بودن همه خوی  ؛زنگ تهننننننویری بود، م بوداباز عمه  مبایر صننننننندف ربار د

شان داد حاضرین ایم، کردم سالم دادم و با لبخند احوال ترسر ،را برایم ن که  داهر وقت بیخبر از این میبا

  ن.همچون لبخند م ؛یگان لبظه ها نا تکرار میماند

 

دویر نفسننم وابسننته ! روح  انناد و یادش درامر؛ مادرت دیگر در میان ما نیسننت !مری جان: م دفتاعمه 

که به زنددر مفتوم  رئچیزها ینبلکه زیادتر، من دیگر نه تنتا مادرم را از دسننننت دادم! به همین کلمات بود

 . از دست دادم ،میبخشد را

 

و دریه هایم تنتانر و  ،دیگر ااننننکتایم خشننننک و خالر، با نیم سنننناعت دریه و   ان و ااننننکتای سننننیر آب 

معهننننننوم مادرم را از اسننننننکرین مبایر  ۀکه چتر یآخرین بار ایبر. لبخندهایم خفته در خاک خواهد ماند

 !!!من خامواتر از او مادرم خاموش و. سکوت همیشگر تمام بدنم را  را در ت ،برادرم میدیدم

 

 !او تی  تدر، تدرکالن، مادر، عمه و کاکایم ر ت و من در انتظار او

 

؛ صننبر کو خواهم آمد؛ مدنم باشآمادرم را چند روز تی  دفتم منتظر ؛ تاب و توان این همه را ندارمآه خدا! 

که به قیامت ، ماندم و انتظارمن ، از انتظار امدنم دست کشیدولر ، که صبورترین مادر دنیا بود اما مادری

 !!!مانده

  

ببخ  که  ،مادر! و دسنتتای تر مترت را ببوسنمت انسنتم روی ماهوکه دیگر نت ،ببخ !! مرا ببخ ! مادرم

 ..ا.میکنر و من اینج بتو تنتا خوا ،در این سردی زمستان

 

 ً  ! بردرد ! مادر بردرد ل فا

 ! هیچ است خدایا، صبری که دادی با دردی که دادی هیچ است ! خدایا!  من و این بیرحمر روزدار

 !هیچ است

 

ً !  و این روز تلخ ،و این سنننننننال نو ،این روز جمعه ،مادرم بگو تو زنده !  مادر بگو که دروغ اسنننننننت ل فا

ً  ،رویم باز استرآغوات ب ،بگو که هنوز هم!ستره  ! ل فا

 

یا ر تن مادرم با آ دی در نبودنت چه خواهم کرد؟رهیچ  کر ک !مادر ،مادر تشننننننت این همه خیلر دق انننننندم

  م کا ر نبود؟هاییا ر تن تدرکالنم با عمه و کاکا تدرم کا ر نبود؟

 

 رد بمثر خوا، ولر وقتر تدرم اننتید انند ،چون  قخ انن  ماهه بودم، ندارم ای از و ات مادرم هیچ خا ره

چنان خوش  ،من دیوانه. ستهتنتا سرخر تکه سرخ یادم  ،تدرم جمع میشدند ۀت، مردم که سر جنازهسیادم 
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تدرم اینگونه  ۀدر جناز  !من احمق!  رق بین خواننننننر و غم را نفتمیدم، و من بودم که مردم جمع انننننننده

 .... بودم

 

این درد را کسنننننر . بود، بودمبرایم که نزدیکتر از هر کس  م،اننننناهد مر  عمه و کاکای جوان ،و بعد از او

  . درد دیده بااددرک میکند که 

 

  !!!سردیتای بدتر از سردی زمستان وجود دارد؛ تنتا زمستان سرد نیست، بدبختانه

 

  !من خسته ام یارب رهایم کن! اب خسته تر از من من خسته و

 

 ! تلخ دارم ۀبلکه از زمستان هم خا ر، گر تنتا از تاییز نهید

 

 ! زخم زنددر

 !یازو عجب میس عجب میسوزی

 

 

 ۲۰۱۹دسمبر  ۲۰، شبهای یلدای من

 

 ؟چه  رقر میکند میگویند اب یلداست،

 

اکنون دیگر در وضعیتر قرار دارم که میان اب و روز  رق . یا هم اب  ردا، ادر دیشب بوده بااد، امشب

 والنیتر از حتر ، سننتا اننبتایم همیشننه یلدا ،بعد از اینر. چه رسنند به یک دو دقیقه اضننا ، انمود ااننته نمیت

در همیشه او . جانم برایم یاد داد مادر کودکر،م که از هروزی  ؛من ماندم و دعا و نیایشتای ابانها! اب یلد

 !" روی تان ااد و یاد تان درامرد: "حق تدر و مادر مرحومم دعا میکر

 

 ئرنیایشنننتای مادرم واژهتادر ، و کرد تاو روی به  رف آسنننمان ،تم سننناختبدسنننتتای لزران  را نزدیک 

که روی دونه های   رئولر ااننکتا !"رضننای تو رضننای ماسننت" ،!"خدایا دادی اما زود در تر" :همچون

 ،چنان بود که ادر دسنننننتر برای تاک کردن اانننننکتای داغ  تی  میکردی، همچو ق ره های باران میبارید

 . ندزات را میسوره استخوان و وجودذره ذکه  ست،دویر چنان با غم و درد آلوده ا

 

مادرم  کر کرد که من . وقت دعا میدیدم ،من  قخ ااکتای  راد، مادرم میسوخت و میساخت اما نشان نمیدا

د و دست بر نموچون وقتر او روی  رف آسمان ، ااید مادرم حق بجانب بود،  نمیفتمم را و چیزی کودکم،

او  یا خود را میان ابرها تنتان کرده و من ،آسننمانتا اسننتانناید خدا در که کردم میمن  کر  ،کردمیدعا بلند 

انننناید  ،کردممیداهر  کر  ! تای دسننننتانکلکخدا را میان دسننننتتای مادرم میدالیدم، میان  ،داهر ؛نمیبینم را



 

 مرییه میرزاده                                                  7                                   شغنان سیمایاداره نشرات  
 

قلب درون یا در ؛ از ااننننننکتای او بیرون بیایدای و با ق ره ، باانننننند مادرم داخر چشننننننمان تر رمز  و راز

 !!خالصه خیلر مرموز بود؛ متربان  بااد

 

که را نشننسننتن  ۀتا اننیو ،من از دسننتتای او در ته، کردمیوقتر مادرم اننروب به نماز خواندن  ،خا ر ینا از

 . دنبال میکردم و خدا را میدالیدم ،مدآکه از تر هم می رئبسته کردن چشمتای  و ااکتا ؛به قبله بود رو

 

م اننننناید تدرم در همان نزدیکیتا بااننننند و من تدرم را در کردمیمن احسنننننای  ،از تدرم میگفت ،وقتر مادرم

و چنان قوی ، مادرم یک عمر با این واژهتا خود را قناعت داد! چتار دیواری خانه و دل آسننننننمان میدالیدم

تیرتر و ضننننعیفتر از  ،در جای او قرار میدادم خود را ادر داهر ،که وقتر من به سننننن جوانر رسننننیدم ،بود

 . بودهمۀ ما استوار بود، تکیه داه و تناهگاه  اما او.... .عمر مادرم میدیدم

  

من و برادرم تا سنن جوانر نیازمند دلداری و نوازانتای او بودیم، تنتا حر تا نه،  .ما بود ۀمادرم سنتون خان

بار نوبت ما  این؛ دشننننننبر عکس می اما باید �� ،را میکرد خدمت ما ،مادر زحمتک  و  دا کارم تا این دم

 �� میکنارش میبود ��که دست  را میگر تیم،  ،بود

 

شنه میخوابید؛ زودتر کدام خوبر مادرم را بگویم !خدایا  ۀاز ایرد، اما ما را دشنه نمان ،او همیشه دشنه و ت

تدر و مادر را احسنننننننای  یاما اجازه نداد ما کمبود ،مادرم خون دل میخوردد، جان خود ما را ت  یه میکر

 . داات ان بخا ر ما لبخند روی لب ،در عمق جگرخونر �� ،کنیم

 

! عجب غمتای تلخر را تشننننننت آن خنده هایت تنتان میکردی �� !وای خنده های تر رمز و رازت مادر

بلکه به  کر تمام خوی  و قوم و همسایه و حتر  ،مادرم کسر بود که تنتا به  کر ما نه آیم!اکنون از دلت می

  د.بوها بیگانه 

 

 ،یکر از تر دیگرست؛ تکرار در دوش و م زم در اهتزاز ا اوم، که  تدفتنتای !" دخترم" دای .....!  مادر

حیف که زبانم را از م، با خود اینک نامت و تمام متربانیتایت را زمزمه میکن تک تک حر تای  الیر ات

  !!ساختر هکوتا "مادر"صدا زدن 

 

هر چه رضنننننای حق "و دلم را با  ،یاد در تم مثر تو قوی باانننننم؛ مه ارا یاد در ت هااما من هم دیگر این دعا

تی  از نماز و بعد  ،وقت نمازهست؛ دیگر  سر زبانم  "!ااد و یادت درامر باد تروح، "تسلر بدهم "بااد

بخا ر  ،هر اقدامر که میکنم ؛دیگر بیاد تو اسننننننت، هر قدمر که میگیرم؛ در بیداریتا و خوابتایم؛ از نماز

 !صرف بخا ر توست ،هر زحمتر که میکشم ؛توست
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رزویت آبه  دهم مادر، کهقول می ؛همیشنننننننه برای مو قیتم دعا میکردی ؛دری و تبهننننننیلم بود ،رزویتآ

دیگر هر !! با من مثر همی  باش!! مادرم مرا دریاب؛ اروای تاکت خواهد بود ،اناهد مو قیت منر، میرسن

 ش!!!تو همچنان با، در یادم و دعاهایم، من دارمت!!! مادر متربانم ثانیه و هر لبظه

  

به نور حق ! نثار میکنم ع و تتور تر ضنننناتم را حیمیزترین تمنآعمیقترین و متر، اننننب یلدا را بتانه کرده

 !!!!مقامت  ردوی برین و یادت در دلتای عزیزانت جاویدان باد! تیوستنت را مبارکباد عرض میدارم

 

 !!بنازمت مادر رنج دیده ام، کمیابترین اخص دنیا

 ر"!!!!! خیلر کمیاب" ؛که این را دیر  تمیدم ،ا سوی ،ای وای

 

 

😰😰😰 
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