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 : مقدمه

 قصه هفت نامه یه داستان واقعی ست که حدود بیست سال پیش اتفاق افتاد

شخصیتهای هفت نامه واقعی هستن مریم دختر مغازه داری بود که اتفاقی سر راه 

 ماه شکل میگیره شششخصی قرار میگیره و عشقی کوتاه به مدت کمتر از 

بنا به رسم و رسوم خانوادگی مریم به عقد پسر عمو در میاد و پسر که جوانی ساده و 

 بیسواد بوده دست از عشقش برنمیداره

شعر بداهه برای مریم میخونه و مریم از او قول میگیره پیگیر شعر گفتنها  یک روز بیتی

 . بشه تا زمانی که کتابی از جوان عاشق چاپ بشه

و این میشه سرآغاز شعر گویی و داستان نویسی یه جوان بیسواد تا به قولی که به 

 معشوق داده عمل بشه

و شوری عاشقانه ست که به هفت نامه به نوعی داستان کوتاهی از روزهای دلدادگی 

 . وصال ختم نمیشه

 فراقی که سر آغازی میشه برای ثبت لحظه های زیبای عاشقی
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 اول نامه

 

  سالم

  این هیچگاه میدانم

  نخواهند دستت به ها نامه

  ولی,  خواند نخواهی و رسید

  شوم قلم به دست دانستم الزم

 برایت گذشته از خطی چند و

 . بنویسم 

 

 : عمرم انگشتری زیبای نگین

 ترین اصلی شاید

  ها نامه این نوشتن برای بهانه 

  نرسیدن از خاطر اطمینان همین

 , باشد تو مهر پر دستهای به آنها

 بدون و آسوده خاطری با پس 

 لرزش,  استرس هیچگونه 
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 پیشانی بر عرق نشستن یا و دست

 خاکستری سالهای آوری یاد به از

  که کوتاه عاشقانه آن و گذشته

  هم بهار یک به حتی عمرش

  نه که شرایطی در هم آن,  نرسید

  باور در نه و گنجید می تو باور در

  روزهای حرمت به و من

  بهانه تنها تو که گذشته خوب

 ,  بودی اش لحظه به لحظه

  و میزنم زانو مقابلت

  شاگردی همچون را عشق حدیث

 روایت شکسته شکسته پای گریز

 ,   میکنم 

 .شود واقع قبول مورد که باشد
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 دوم نامه

  

 سالم

 : من داشتنی دوست بانوی مهر

  را عاشق پاییِز که چند هر

  باشد می آغاز سر مهر

  نقطه و کالم ختم آذر و

 ,  عاشقانه قرارهای پایان

  رویش فصل,  ماه مهر من برای ولی

  های عاشقانه بر سرآغازیست و

  که محبوبی گیسوان بر ام زده گره

 و زرد برگهای الی به ال از را بهار

  پای زیر از و پائیزی خشک 

 دبستانی بازیگوش های بچه دختر

  ام زده خزان و خسته تن بر

  زدن جوانه تا,  آورد ارمغان به

  ای تجربه را سوزناک سرمای در
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 . بیاموزم نو

 

 : من بانوی مهر

 پدر فراق غم در که روز آن

 ابرهای جز و بودم نشسته عزا به

  نداشتم را کسی آسمان سیاه

  اشک اندوهم بر که

  خش خش تنها و بریزد غم

  درختان نارنجِی و زرد برگهای

  مونس تنها,  بار و برگ بی

 , بودند سیاهم و تلخ روزهای

  سان به و,  مریم همچون

  و خاکیان لباس در ای قدیسه

  بر قدم هفتم آسمان از گمانم به

 تا گذاشتی ام خاکی گان دیده

  دردها بر باشی مرهمی 

 و ام کهنه زخمهای و
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 قایقی برای امنی ساحل 

  تازه جانی و بگیرد پهلو تا شکسته 

 . تقدیر خیز بال طوفان دست از کند

 

 کوچکی گلفروشی آید می یادم

  آن تا که منزلم راه سر بر داشتی 

 ,  بود نیافتاده آن به گذرم زمان

 ,  پاییزی پنجشنبه اولین عصر

  رفتن از قبل

  گذاشتم بهشتی به پا پدرم مزار به

 چشم حسد روی از گلهایش که

 ای پاره ماه بر میکردند چرانی 

  گلبرگهای جنس از,  نور جنس از

  محمدی گلهای خوش عطر و یاس

  معصومانه نگاهی و زیبا چشمهایی با

  بر شد آغازی سر که,  لبخندی و

 . من های عاشقانه
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 سوم نامه

 

  سالم

 :  من زیبای مهربانوی

  جان هر به را عاشق پاییِز

  و ها بیداری شب با بود کندنی

  به کشنده های انتظاری چشم

 که زردی برگ هر با,  رساندم آخر

  نیز من افتاد می زمین بر

  زانوهایم,  میکردم سفید موی

 ,  کمتر چشمانم سوی و میشد سست 

  زیباست و دلنشین چه و

 , آید لب به جانت معشق ره در

  بداند را دردت درمان,  طبیب نه که 

 , باشی داشته طبابت نای خود نه و

  دوای که میدانستم خوب

 در تر پایین کوچه چند دردم
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  آن با گل از خرمنی میان

 ابروانش شمشیر و سیاه چشمهای

  ها عشوه و میکند افسونگری

 ,  میکند ها دلبری و میریزد

  بیمار تن که افسوس ولی

  نگاهی محتاج من

 . . . نوازشی و لبخندی و

 

 : نگارم نازنین

  پاشویه و مادرم بیداریهای شب

  سرد را تو عشق آتش کردنهایش

  هجرانت داغ بلکه هیچ نکرد که

  مویی تار به را عمرم رشته

 مادرم که آنجا تا,  رساند

 تلف بیم از و کرد مادری باز

 دعا به دست جوانکش شدن 

  اش سجاده سر بر و برداشت 
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 درید گریبان و کرد پریشان گیس

  کرد پاره تسبیح و زد ها زجه و 

  خواست حاجت و بست دخیل و

 . شد روا حاجت. . .  و

 چشمم بر قدم نه که یا, آمدی تو و

 هم خودت که روز آن,  گذاشتی 

  بود ای جمعه عصر داری بیاد خوب 

 ,  پدرم چهل شب مراسم و

 و مجلل مراسم چه که براستی

  شب مراسم,  باشکوهی 

 نداشت زفافم شب از کم پدر چهل

 ,  بود مادر,  بود پدر که چرا 

 . . . تو و بودم من

 انگار,  برف از پوشیده زمینی و

 کرده تنت بر عروس لباس طبیعت 

  کن خرد استخوان سوز و بود 
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  چون صورت زمستانی عصر

 آرایشی را گلت برگ

 ,  سرخ رز گلبرگهای زیبایی به 

 عالمت پدر سکوت میدانم خوب

  مادر لبخند و بود رضایت 

  شادمانی نشان

 

  تو نگاه و تو چشمان ولی

 مونالیزای ترین افسونگر

 . ماند باقی عمرم تمام 
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 چهارم نامه

 

  سالم

 :من زیبای مهربانوی

  یار پدر چهل مراسم از بعد

  جان آرام و شدی

 و مریم و نرگس گلهای کنار ها ساعت

 شاعری برایت سفید و سرخ رزهای 

 و لیلی دلدادگی قصه و میکردم 

  و پیرزن و مصر فروشان برده بازار حکایت و میکردم تعریف را مجنون 

 . یوسف خرید برای اشتیاقش 

 

 نازنینم

 ات زمستانی بلند شبهای گوی قصه

  چشمان و گونه چاِل شاعر و شدم

 به دستی با تو و سیاهت

 هایت گونه چاِل بار هر چانه زیر
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 , میکشیدی رخ به بیشتر را

  هایی عاشقانه کالمت هر با 

  آوردی می ارمغان به برایم

  بیت بیت اش واژه واژه که

  رقم را ام زندگی سوزناک غزل

  قصدت دیگر نمیدانم,  میزد

 کردنها نازک چشم با که بود چه

 گیسوان رقص و ها خنده و 

 معصوم صورت روی به پریشانت

 لبریز را جانم ات داشتنی دوست و

  در را نفس و میکردی خواهش  از

 ,  انداختی می شماره به تنگم سینه

  بود خوش چه بود چه هر

  و زمستان سرد روزهای

  اگر اش یلدایی بلند شبهای

 پرده در چهره باره یک به

https://loveziba.com/


 غفائی افسون گوینده پورحسین هادی نویسنده نامه هفت

loveziba.com                                                                                                                                     سایت ادبی عشق زیبا 

14 

  های کوچه در و نمیکردی 

 , نمیشدی گم شهر

  برفهای الی به ال در روزها آن

 , درختان زده یخ برگ و شاخ و سرد

 . کردم گم را خود نه که را تو من
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 پنجم نامه

 

 : من زیبای مهربانوی سالم

 دهان به دهان خبری بود روزی چند

 چرخید می محله افراد و کسبه بین در

  را دلم شندیدم می که چیزهایی

 و یکباره میشود مگر آخر,  میلرزاند

  ؟ بیخبر 

 روزه چند تعطیلی با که شومی شایعه 

 جلوه تلخ حقیقتی ات گلفروشی 

 . میکرد 

 همسایه دختر سوگول پچهای پچ

  کم کم مادرم گوش زیر باالیی 

  گرفت او از را خوراک و خواب

 . کرد زمینگیرش و

  پشت که حرفهایی و تو رفتن

  شنیدم می آن و این زبان از سرت

https://loveziba.com/
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  تنها,  مادرم بیماری و طرف یک

  طرف از روزهایم آن پناه و پشت

 ,  بود نگذارده باقی برایم نایی دیگر

 مغازه مقابل ساعتها روز هر

  شدن پژمرده, ات گلفروشی 

  مریم و نرگس و یاس گلهای

  نشستم می نظاره به را

  با را یخبندان و سرما سوز و

 آنسوی در ات خفته نفسهای گرمای

 . میکردم تحمل شیشه

  مریم و نرگس و یاس پای به پا

 , نزدم دم و شدم پژمرده فراقت در

 جان آنها و میکردم خون جگر من

  و میکشیدم حسرت آه من,  فدایت 

 میرفتند فرو خود در بیشتر روز هر آنها

  نداشتند جستجویت برای پایی آنها
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 . کشیدن نفس برای نایی من و

  بودم شده عام و خاص زبانزد دیگر

  ات خانه زد یخ و خیس آجرهای حتی

 . گرداندند می بر روی من دیدن با هم

  ؟ نکردم که بکنم میتوانستم چه

  بودم ات خانه نشین خرابه صبحها

  و خشک گلهای مونس شبها و

 . ات مغازه شده مرگ جوان

  و داشتم دیدار حسرت دل به

 سرزمینی از کشیدن پر هوای سر به

  به تو نفسهای از خالی و زده یخ

 ,  مردگان سرزمین 

 لب به جانم کشیدن انتظار از

 دوای مرگ کمی شاید و بود رسیده 

  شاید دیدی چه را خدا,  بود می دردم

 ,  رسیدم می وصالت به زودتر آنجا
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 اگر حتی,  بود گیری غافل تو رسم آخر

 وعدگاه و,  باشد پدرم چهل شب شده 

 . قبرستان 

 , مرگ از بهتر آرزویی چه پس

  ؟ شهر عروِس نو

   

 : من پاییزی عشق

  قبِر اول شب تو عروسی شب

 . من و,  بود مریم و نرگس و یاس
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 ششم نامه

 

 : من زیبای مهربانوی سالم

  ایم شنیده و اند گفته قدیم از

  در عمو دختر و عمو پسر عقد که

 همانند نمیدانم,  میشود بسته آسمانها

 خرافات به دل ها مادربزگ و پدربزرگ 

 کردی حاکم را عقل نه که یا,  بستی 

  که,  کور را دل گوش و چشم و 

  اولین همان زیر را هایت عاشقانه

  کردی چال زمستانی برف

  را مان شاعرانه و یلدایی شبهای و

  پیوند ات عروسی شام به یکباره به

  تو ازدواج خبر شنیدن,  زدی

  و فشرد را مادرم سینه که همانقدر

  هم را من گرفت را چشمانش سوی

  بازار و کوچه سرگردان,  وار مجنون
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 , خانمان بی شبگردهای همنشین و کرد

 

 : من مجنون لیالی

 نفسهای ُحرم از گرمتر زمستان سوز

  های شاخه و بود ام خسته 

  پاهای از,  مجنون همیشه بید

 ,  استوارتر من لرزان

  هم ماه شب آن از

  برگشته بخت عاشق این به دیگر

 پس در و نداد نشان خوش روی

  مونس تنها تا ُگزید منزل تیره ابرهای 

  باشد ای نوشته دست همدمم و

 : کاغذ سفید صفحه بر تو از

 

 ( میگذرد عجب عمر غافله این) 

 

 آن گذشت چگونه که براستی و
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  ؟ دلدادگی های لحظه 

  نگاههای آن گذشت چگونه

  ؟ افسونگر و زیبا

  دست از چگونه

  ؟ را سعادتم همای دادم

  زندگی کجای نمیدانم,  نمیدانم

  این باید که رفتم اشتباه به را راه

 میدادم پس را گناهانم تقاص چنین

 هنوز عمرش ام عاشقی دوران تا

  زده غارت نرسیده بهار به

 . شود خزان دست

  و گذشت می گی تیره به روزها

 ,  داری زنده شب به شبها

  میدانستم ای قدیسه همچون را تو من

  بار ولی,  نداشتی باور هیچگاه تو و

  مریم تو که شد ثابت من به دیگر
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 خاکی انسانی غالب در هستی دیگری

  سردترین از یکی در که چرا

 درست و خدا خوب روزهای

  مریم را عیسی که روزی همان 

  کشید جهانیان رخ به

 . آمدی تو

 دوباره ات گلفروشی چلچراغ

  عطر و شد محله بخش روشنی

 مریم و نرگس و یاس گلهای

 ,  کرد معطر را زمان و زمین باز 

 از تر غمگین و همیشه از زیباتر

 ,  دیگر روز هر 

  ثابت را بودنت زن تا آمدی آری

  مردی هر از گاهی زنها که کنی

 , هستند مردتر

  کردی وفا عهدت به پس
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  برای از و بار آخرین برای و

  عاشقی با وداع و حّجت اتمام

 , آموخت تو از را عشق درس که

 . کردی رنجه قدم
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 هفتم نامه

 

 :من زیبای مهربانوی سالم

 

  میگذرد سالها روزگار آن از حال

  همچون را تو پاک عشق من و

 خود قلب و ذهن در مقدس تندیسی

 ,  ام داشته نگاه محفوظ

  که بودی خوب و مهربان آنقدر تو

 و زیبا صورت هم هنوز سالها از پس

 و خواب در را مهربانت چشمهای 

 ,  میکنم حس بیداری 

  قول و آخر روز های نگاه مخصوصا

 ,  گذاشتیم همدیگر با که قرارهایی و

 پای به مردانه بودنت زن تمام با تو

 . . .  من و ایستادی آنها تمام

 را ات بهانه دلم سالها از بعد امروز
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 های بیقراری از نگیر خورده,  میگیرد

  سالهاست دل این که چرا,  تنگم دل

 . است نشسته انتظار به

 بلکه ام گرفته دست به قلم که امروز

 زنده شب و ها دلتنگی از ستری چند

 دوباره جانی بنویسم برایت هایم داری

 و نمیلرزد لرزانم دستهای,  ام گرفته

  سویی ام نشسته گود به چشمهای

  بیند می خود به چندان دو

  هر در رنجورم قلب و

 . میزند فریاد را تو نام طپش

 

 : من زیبای

 من با دیگر ات پدری خانه دیوارهای

 بلند های شاخه و نمیکنند گی غریبه

 دست برایم دور از اش اقاقی درخت

 ,  میدهند تکان
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  دیگر که سالهاست ات گلفروشی

 به را جایش و نمیکند افشانی عطر

 ,  است داده فروشی جواهر

 جای میتواند جواهری کدام نمیدانم

 آن که چرا کند پر را تو خالی

  بود عشق میعادگاه مکان

 . زرگران مکاره بازار نه

 

 :  من باوفای یار

  زخمهای و کشید درازا به صحبت

  مرا کرد باز دهان رمقم بی جسم

  ثابت تو مثل,  عشق در که ببخش

  کردم برمال را دل راز و نبودم قدم

  تاب دیگر را سینه این که چرا

  نفس و نمانده باقی توانی و

  دارم این بیم و است افتاده بشماره

 به تن شود ماندگار عشقت آنکه بی
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 ,  بسپارم سرد خاک

  خواستم پس

  تا عشقت و نامت

 . بماند باقی جاویدان ابد

 

 : من زیبای مهربانوی

   ای گزیده منزل که جا هر

 و جاودان عشقت,  بلند عمرت

 . باد مستدام زندگی بر مهرت پر سایه

 

 هادی پورحسینی : نویسنده

 افسون غفائی : گوینده

 (سمیر رستگار )صدای دلها : میکس

 

 

 هفت نامه برای مریم با صدای افسون غفائیو ویدیو دکلمه دانلود دکلمه 

https://loveziba.com/handwriting/7nameh/ 

https://loveziba.com/
https://loveziba.com/handwriting/7nameh/

