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 باشد و هرگونه یصرفا در انجمن صدا رمان قابل پخش م سالگرد مرگ عاشقانه هایمدلنوشته 

 .دارد یقانون گردیپ یبردار یکپ

====================================================== 

 :مقدمه

 کند،یم شانیکه باد آن را پر ییسویگ مثل

 کند،یم رانیعشق و یرا روزگار یدل هر

 دلم لرزدیم نهیو در س دیآیم ناگهان

 کندیم کسانیتو را با خاک  ادیجز  هرچه

 خواست، باش اعتناتریهم دلت ب نیمن از ا با

 کند؟یم مانیپش یرا برخورد صخره کِ موج

 کِش استمادر، عاشق از روز ازل حسرت مثل

 .کندیتازه مهمان م یاو را به زخم یهرکس

 مثل مرا یاغم افتاده فهمدیم اشک

 کند؛یها فراوان م*نتایخ نیتو از ا چشم

 ستند،یدنبال مرهم ن یدر زندگ عاشقان

 .کندیرا مرگ درمان م شاندرمانیب دردِ 

 *عباسلو مژگان*

 :نوا با اخم گفت یوقت

و دم در  بوستتیم ارهیب ریگ اورده،ین ری. آدمش رو گکنندی*نت مایها خکه همه آدم رسهیم یروز هی -

 .ببرتت ادیتا ب زارهیم یآشغا*ل
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فقط گفتم دوستم داره، من مطمئنم دوستم داره. و  ش،یهابه او و حرف توجهیو ب دمیبلند و مستاته خند من

گانه دل خوش کرده بودم به دوست گرفتم و چه بچه دهینوا را ناد یلب ریز یهاپوزخندها و غر شهیمثل هم

 .یآوردیاجبار به لب م که از سر ییهادارم

 افتم،یآن روزها م ادیاست. االن که  ریدورتر گ یلیخ ییمن که نه جا شیدلت پ دمیدیبسته بودم و نم چشم

 !که احمق بودم، نبودم؟ یچقدر احمق بودم. به راست کنم،یو با خود فکر م زنمی. لب گاز مردیگیام مخنده

مگر  است؟یمگر باز یزدم. زندگ دنیو من خود را به نشن یخواهیرابطه را نم نیمن و ا یگفته بود یوقت

 ات؟یباز یشب هیتئاتر است و من عروسک خم شینما

چون دل به عشق کس  یستی. گفتم نیستیمن ن یدر زندگ گریبه نوا گفتم د انیگر یهاکه با چشم یروز

 :! گفتدیخند ،ییاداده یگرید

 به حرفم؟ یدی! نگفتم؟! حاال رس؟یدید -

و  دیگفتم دوستت دارم! نوا خند دهیبر دهیرا مهار بلکه راه فرار دادم و با کلمات کوتاه و بر میهانه تنها اشک من

 :کرد، گفت یمسخره باز

 !قدر کوتاه نیارزشش رو ندارد، هم -

 :گفت

 !شده؟یچ نمی! بگو ببهایغصه بخور نمینب -

نگفتم و  چی! هیآسمان تیهاو بال ییباالخره طاقت طاق شد و دلت هوا گفتمیم م؟یمن چه داشتم که بگو و

 :و گفتم ختمیفقط اشک ر

هم  دیچون تو را دارم. شا نم،یزمآدم کره نیخوشبخت تر کردم،یبا خود فکر م یدوستش دارم! روزگار دینفهم -

 .بودم که تو را داشتند ییهاآدم نیتراز خوشبخت یکیبودم، من 

. سوزمیمن را در عطش تو م یدیو ند یکه نخواست ییتو ،یستی! نه! عادالنه نم؟یرا بگو نیست اگر اا ناعادالنه

 چه کم داشتم؟ کنم،یو فکر م شومیم رهیها به سقف اتاقم خساعت

 :به نوا گفتم

 .نکرده بود، حاال که کرد گذاشت و رفت دای! آدمش رو پیگفتیراست م -

 :و گفت شه؛یمثل هم دیخند
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 .ستیبهتر ن نکهیگفتم بهتر از تو ا ست؛ین نیآدمش که ا -

 .حرفش خنجر شده در دل و جانم دیزدم و نوا، نفهم یمن به اجبار لبخند زورک و

 :گفتیاز اعماق وجودم م یصدا

 .مثل او نه یآدم یاگر آدمش نبود، چرا رفت؟ من آدمش بودم؟ برا -

را که دوستم  ی، آدمرا که بتوانم به او اعتماد کنم ی. آدمکنمیم دایداد بهترش را پ دیدستم را گرفت، ام نوا

 .من را فراموش نکند و دنباله او نشود یگریداشته باشد و با لبخند و نگاه دلبرانه د

 .شوندیم میهابار مهمان لب کی یاند و سالکه ناب ییهاهمان زدم از جنس پوزخند

 .برام مرد شهیهم یکلمه معنا نداره، عشق برا نیمن ا یاعتماد؟! برا -

 .را که در دلش زمزمه شد ییادلت خوش دمینگفت، اما شن نوا

 دهیکه کش کشمی. فقط نفس مندارم یدل خوش یستیخوش است؟ دلم خوش بود، به تو و بودنت. حاال که ن دلم

 .زارمیب ف،یرنجور و ضع یکتای نیکه کرده باشم. هنوز عاشقتم و چقدر از ا کنمیم یباشم، زندگ

ا ناخوان ینشسته و رنگشان کمرنگ و اندک شانی! خاک رودایرا پ میهاو دست نوشته کنمیرا باز م یمیپوشه قد

 .شده است

. اشک گوشه چشمم را شودیبه قهقه م لیبه بعد تبد ییتر و از جااشان لبخندم پر رنگخواندن کلمه به کلمه با

 .را نوشته بودم هانیکه ا افتمیم یروز ادیو  کنمیپاک م

 .نظرم را بر جمع حاکم کنم خواستمیم ادیفر با

 به نام عشق وجود نداره یحس

 :متعجب گفته بود رضایعل

 به عشق اعتقاد نداشته باشه!؟ یو عاشق یعشق یهارمان سندهینو شهیمگه م -

 :گفته بودم تیمن با قاطع و

 .آره، چون عشق وجود نداره -

 :ا خنده رو به جمع اعالم کرده بودب جواهر
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 .مینیبیم یلیرو ل کتایموقع  نیهم گهیسال د -

 .شده بود غیج میکرده بود و صدا یام را نقاشچهره اخم

یم یوانگیمن از د اره،یتا دم مرگ دوستش داشته باشم، اما عاشقش نباشم. عشق جنون م دهمیمن قول م -

 .ترسم

 یبهت گفتم، به عشق اعتقاد ندارم، وقت یکه زده بودم شک نداشتم. وقت یبه حرف ییاسوزن زدم و ذره انگشت

 .گفتم عشق وجود نداره

 :یگفت

 !دوستت دارم وارونهیهمون عشق؟ من د شهیدوست داشتن تا دم مرگ م -

و لذت بخش  نیریحس ش نیقدر او گواه داد چه دیکوب واریو دل من، ضعف رفت، غش رفت و قلبم بر در و د

 .است

 :زدم ادیفر ،ییاذره ی، حتبه احساس خودم نه به احساس تو شک نکردم نه

 !تو، دوستت دارم یآها -

 شدمیعاشقت م شتریب ای دمیدیم ؛یاست قلب قرمز و لبخند و مرسشده میهاجواب دوستت دارم دم،یدیم کاش

 .دمیکشیهم عقب م ای

 .استبرف بوده ریها زچرا که ماه کندیکرده است، سرم درد م اموانهید سردرد

 .جزو محاالت است یریمنطقه گرم و خشک کو نیوسط تابستان آن همه در ا باران

را پاک و قطره به قطره  میها. اشکبارندیم وقفهیو ابرها ب غردیم یهم حال هوابم را درک کرده که عصب آسمان

 :کنندیزمزمه م

 .نداره ختنیک رارزش اش -

 میهاچشم اند،ختهیافسار گس میها! اشکیارزشش را ندار ی. آرشومیتر ممطمئن گذاردیم شتریروز که ب هر

 .حماقتم و قبول کردنش سخت است یند براشد یباران

من  دیو از د ینماد عاشق هایلیکه از نظر خ یباران ست؛یتر از باران نجذاب ییادهیپد چیباران! از نظر من ه

 .آوردیم ییجدا
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 شدن و نرم رهیبدون ترس و خشم و استرس فقط به آسمان خ یقیدقا یعنیآرامش،  یعنی ریکو یباران یهاروز

 .شدن سیخ

 .ی*نت، فقط غرق شدن در آسمان ابرایها فکر نکردن به تو و عشق و خساعت یعنی

 !سال کی نیفکر کردن به خودم. به مشکلم، به احساساتم. به تمام ا یاست برا یهم فرصت دیشا

و تو،  یزندگ یعنیبا هم بودن  سالکی. کندیلبم حک م ی. لبخند روشوندیمو زنده  رندیگیجان م خاطراتمان

یمهار م یرا که درون چشمم حلقه زده است را با پلک محکم ی. اشکیبست یزندگ نیا یچه راحت چشم رو

 .کنمیم یردارم سوگوا دیشا دانم،یدارد. نم دهیاشک و آه و ناله چه فا گرید کنم،

 ی. قدمیخندیبلند م یبا صدا ییاستادهیپشت به من ا نمت،یبیم ی! در فاصله چند قدمت؟یواقع ایخواب است 

 .زندینما ممرگمکش یهاو لبخند ستادهیا تیجلو یقد کوتاه یدخترک مو چتر م؛یایجلو م

کنم که متوجه  یکار خواهمی! نمیگردی. برمکندینگاهم م یفیو اول با بهت بعد اخم ظر شودیم اممتوجه

 ینیریبلکه ش نیریفرهاد نه از بهر ش بارنیکه ا میعظ یام کوهروزها شده نیحالم چگونه دگرگون است، ا یشو

 .زندیخسرو دارد، تراشم م یبرا

 !یو نگاه من، مطمئنم پر از حس دلتنگ یاز احساس خاص یاست؛ خال یته نگاهت

 چشمان دلتنگم را؟ ینیبیم دانمینم

 .است یاز کنارتان بگذرم که عجب کار سخت تفاوتیب خواهمیدهم و م یتکان م سر

نه  باستینه ز بندد،ینقش م میهالب ی! پوزخند رودیشا باست؟ی. زگذردیات مگذرا از صورت معشوقه نگاهم

 .یجور کنارم بزنآن یکه بخواه ی. حداقل نه آنقدریداشتندوست

و دو قدم نشده که پشت سر  گذرمیتند شده است. از کنارت م میهاتند، پالک زدن میهاتند، نفس میهاقدم

 .کوبمیم یشانیبا کف دست به پ شود،یروانه صورتم م میهاو اشک ترکدیگذاشتمت، بغضم م

 نی. نوا است و اخوردیعذاب ندهم. تلفنم زنگ م گونهنیرگردد. تا فراموشت کنم و خود را اعقلم سرجا ب بلکه

کلمه متوجه حال خرابم  نیاول دنیو با شن دهمیمتصل کرده است. جواب م میبه حال و هوا یدختر حتما رادار

 .شودیم

 ؟یدار یباز چه مشکل -
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یو اشک م گذاشتمیم تیهاشانه یو من سر رو یبود شمیکاش االن پ کند،یاست و ناراحتم م یعصب لحنش

 .ختمیر

 .ستین میزیچ -

 کندی. شروع مرسدیبه گوشم م اشیپوزخند عصب ی. صدایدانیهم نم دیشا ای یدانیرا فقط تو م نیو ا هست

 .زودتر تمام شود یزندگ نیا کنمینوا بلکه آرزو م یهاحرف یبه غر زدن و من اصال حوصله ندارم. نه تنها برا

 

بلند و  ی. صدادهمیچانه لرزانم نم ای نمیغمگ یهانگاهم را به چشم ییاهیثان یو حت ستمیایم نهییآ یروروبه

 یزیچه چ شیهاو با کار کندیقهر م کند،ی. اخم مکشدیم ادیبر سرم فر زندیغر م رسد،ینوا به گوشم م یعصب

 .ابمیزده به چهارچوپ م هیرا تک واو ن کنمیرا باز م . دردانمیثابت کند، نم خواهدیرا م

 کنم؟ کاریچ یانتظار دار -

 .نکن یکارچیکه اون کرد، ه یکار -

 .میآیو با شدت فرود م رومیتا نخندم؛ به سمت تخت م زنمیلبم را گاز م رد،یگیم امخنده

 .نده برم. اجازه ارهیکنه. بترسه، بهونه ب حیانتطار داشتم کارش رو توج -

 .رودیم لیتحل می! صدایبغض لعنت نیباز هم ا بغض،

 .نخواد برم -

 .پاشدیبه صورتم م ینیو لبخند غمگ شودیباز م شیها. اخمشودینگاه کوا هم کدر م رنگ

 

. هر کشدی. کنار دراز مپاشدیبه صورتم م ینیو لبخند غمگ شودیباز م شیها. اخمشودیرنگ نگاه کوا هم کدر م

 .ستیبد ن یلیسکوت خ نیو ا گذردیم هاهی. ثانمیشویم رهیسر به سقف اتاق خ ریدست به زدو 

 شه؟یدرست م یچ هیبا گر -

 .چکدیاز چشمم م یاشک سمج قطره

 .شمیم یخال ؛یچیه -
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 ؟یعذاب بد یجور نیخودت رو ا یخوایم یتا ک -

 .کندی. نگاهم نمشومیم رهیخ رخشمیو به ن گردمیبرم

 .دردش ندارم یبرا هیدلم شکسته، حق گر دم،یعذاب نم -

 نیا "تو  " ستین نیریگذشته. به سمت تو! تو! ش یبه ساعات برتمیم اریاختیباز هم سکوت، سکوت اتاق ب و

بشوم بت شکن؟  توانمیبشکند. م یروز دیبس است. باالخره بتت با یو زار هیگر د،یگوینوا راست م دیروزها، شا

 .ستینه! من بت پرستم. شکستن تو کارم ن

 !یتو گاو پرست -

 .زندیخنده م ریکه بلند ز کنمینوا است. متعجب نگاهش م یصدا

 !شکنخانم بت یبلند بلند حرف زد -

 !بود یتالش خوب خندم؛یم خندد،یم

 

اش بهت فکر کمکم ایهم فراموشت کنم قول د خواهمیپر از درد. م یقول دهم. با انگشت بسته و قلب خواهمیم

 !توانم؟ینکنم، م

 :دیگویم ییصدا

 .یبتوان دیبا -

 ی. فقط سعخواهمیمن وجود ندارد. فراموش کردنت جزو محاالت است. فراموش که نه، نم یدر زندگ یدیبا اما

 .یدوستم داشته باش یو نخواست یقلبم را شکست رحمانهیبرود چه ب ادمی کنمیم

از  شود،یم سالکی. فردا یشد میهاو قاتل عاشقانه یبرود چگونه دردناک احساسم را کشت ادمی کنمیم یسع

جشن  مان؛یسالگرد دوست شدیم دی. فردا بامیبمان گریگدیتا ابد عاشق  میخندان تعهد داد یهاکه با لب یروز

 .عشقمان اما نشد

 

یاَما ب کنمی. تظاهر مکشدیساعت است که بر روانم ناخن م یتاک. صدا کی! تمینخواستم، نخواست ،ینخواست

 !. اشک؟ نهبندمی! چشم مدانمیهست؟ نم ادتیزنگ تلفن و بعد، تو!  یصدا دنیشن یبرا قرارم
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 تیام. برااز حال زارم خسته شده گری. دشکنمینه دستم را م کوبمیم وارینه سر بر در و د زم،یرینه اشک م گرید

 .کنمیم یعزادار میهامرگ عاشقانه یمحو برا یو در خفا، آرام، با لبخند یخوشبخت یآرزو

 انیپا

 


