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رٍی صندلی چَبی قدیهی کٌ با ير تکان نالٌ ای از گلَی پیر ٍ زنختش در نی آند ٍ نشان
نی داد کٌ دیگر جان بٌ دٍش کشیدن ٍزن يیچکس ،حتی اٍ کٌ ساليا يهدنش بَدى ٍ گاى
ٍ بی گاى چٌ آن ينگام کٌ در اٍج شادی رٍی قلٌ يای خَشبختی در حال رقصیدن بَدى ٍ چٌ
ينگانی کٌ از فرط غو رٍی آن کز نیکرد ٍ زانَی غو بغل نی گرفت را نداشت ،نشستٌ بَد.
خیرى بٌ درختان بی باغبانی کٌ در باغچٌ ی حیاط کَچک خانٌ شان در حال ٍداع با زندگی
بَدند ٍ بَتٌ گل نحهدی کٌ دیگر عطرش فضا را پر نهی کرد ٍ دل را نهی ربَد ،رٍزگار نی
گذراند.
گٌ گايی نگايش را از پرندگانی کٌ سرخَشانٌ در يَای اردیبًشت ناى این سَ ٍ آن سَ نی
رفتند نی گرفت ٍ دٍر تا دٍر اتاق نی چرخاند .اتاقی رنگ ٍ رٍ رفتٌ ٍ نهَر کٌ بَی نو از ير
گَشٌ اش بٌ يَا بر نی خَاست ٍ حس بَیایی را قلقلک نی داد ٍ نی آزرد .گايی يو
نگايش نیخ قاب عکس رٍی تاقچٌ نی شد؛ نردی بٌ ظاير عبَس با نَيای نجعد ٍ فر فری
ٍ بینی کَفتٌ ای کٌ زیر آن سبیل يای چخهاقی پرپشتی خَدنهایی نی کرد .ديانش بزرگ ٍ
ابرٍيایش پیَستٌ بَد گَیی کٌ نیخَايند جدی ٍ سرسخت بَدن اٍ را بٌ خَبی بٌ نهایش
بگذارند ٍ چشو يایی بٌ سیايی شب کٌ آدم خَد را در آن گو نی کرد.
يهین چشو يا رٍزی پیرزن را نطیع ٍ آرام کردى بَد ٍ با بستٌ شدن شان آرام ٍ قرار را از اٍ
گرفتٌ بَدند.
صندٍقی کًنٌ ٍ قدیهی يو گَشٌ ی اتاق بٌ نانند جسو بی ارزشی ريا شدى بَد ٍ کهتر
تَجًی بٌ آن نهی شد ٍ ،شاید فقط یک صندٍق بی ارزش بَد در غیر این صَرت پیرزن درب
آن را دى سال بستٌ نگاى نهی داشت.
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خیرى بٌ دٍ گنجشک کَچکی بَد کٌ با يو در جدال بَدند ٍ ناگًان در با صدای قیژ قیژی تا
نیهٌ باز شد ٍ قانت نرد جَانی در چًارچَب ظاير.
نحل يهیشٌ تهیز ٍ نرتب بَد؛ شلَار پارچٌ ای خاکستری رنگی را با پیراين اتَ کشیدى ی
سفیدی ست کردى ٍ يیکل نردانٌ اش را در نعرض نهایش گذاشتٌ بَد .چًرى اش نانند تهام
رٍزيای قبل خالی از يرگَنٌ احساسی بَد ٍ لبًایش عاری از لبخند .نگايش ،انان از نگاى سرد
ٍ بی رٍح اش کٌ قلب پیرزن را از ير چٌ انید ٍ دلگرنی بَد تًی ٍ سرد نی کرد.
پیرزن خیرى شد در چشو يای نافذ ٍ گیرای نرد جَان .بٌ ناگًان صدای خندى چند کَدک از
حیاط بٌ گَش رسید .نگاى پیرزن بٌ آن سَ کشیدى شد .خَدش بَد ،يهان نرد جَانی کٌ چند
جانیٌ پیش جلَیش قد علو کردى بَد .لب حَض با خَايريایش آب بازی نی کرد ٍ ير از
گايی نادرش را صدا نیزد .کهی آن سَد نگايش با چشو يایی بٌ سیايی شب تالقی کرد ٍ
لبخند را نًهان لبيایش ساخت.
صدایش ينَز يو گیرا بَد ٍ اٍرا ناخَدآگاى ٍادار بٌ اطاعت نیکرد.
_خانَم اگٌ دٍست داری از دیدن نا دل بکن ٍ یٌ لیَان چای برانَن بیار.
آرام از رٍی صندلی برخاست .دیگر از صدايای دلخراش چند دقیقٌ پیش خبری نبَد .اتاق يو
گَیی سر ٍ سانان یافتٌ بَد ٍ بٌ جای بَی نو ،بَی عطر گل يای نحهدی در يَا پرسٌ نیزد.
در را بٌ آرانی باز کرد ٍ قدم بٌ بیرٍن گذاشت .چٌ ندت نی گذشت کٌ از این اتاق پا بیرٍن
نگذاشتٌ بَد؟ بٌ ير گَشٌ از خانٌ کٌ نگاى نیکرد لبخندی تَام با حس دلتنگی رٍی لب
يایش ظاير نیشد .سهاٍر نسی رنگ گَشٌ ی آشپزخانٌ را رٍشن کرد ٍ تا جَش آندن آب
لختی رٍی کنارى ی اتاق پذیرایی پا رٍی پا انداخت ٍ با خَد اندیشید .صدای سهاٍر نانند
پرندى ای کٌ در اتاقی بٌ دام افتادى ٍ برای ريایی خَد را بٌ در ٍ دیَار نی کَباند اٍ را از دریای
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عهیق تفکراتش بیرٍن آٍرد .کهی چای خَش عطر ایرانی ،کٌ پارسال دٍست 《احهد آقا》
برایشان از گیالن آٍردى بَد ،در قَری ریخت ٍ تا دم کشیدن چای استکان يا را در سینی قرار
داد .آخرین چای را يو کٌ ریخت ،دٍبارى صدای غر زدن يای نرد چشو سیاى کٌ پیرزن اٍ را
احهد آقا خطاب نیکرد بلند شد:
_ يهشیرى؟ نکنٌ قرارى نا رٍ برای یٌ چای جَن بٌ لب کنی؟
پا درد این رٍزيا انانش را بریدى بَد .بٌ سختی از جایش برخاست ٍ خَد را بٌ حیاط رساند.
رٍی تخت چَبی بزرگی کٌ زیر درخت گیالس قرار داشت نشست ٍ بٌ احهد آقا کٌ دست از
يرس کردن درخت يا برداشتٌ ٍ بٌ سهتش نی آند خیرى شد.
_ خستٌ نباشی.
_ سالنت باشی خانو.
ٍ سپس قندی در ديان گذاشت ٍ نشغَل نَشیدن چای شد.
_ نحهد ،اینقدر رٍی خَاير يات آب نریز .دٍ رٍز دیگٌ سرنا نی خَرید.
انا نحهد بَد دیگر .يهان پسر خَش پَش ظاير شدى در چًارچَب در .حرف فقط حرف
خَدش بَد.
چای را کٌ خَردند بٌ خانٌ برگشت تا برای شام غذای سبکی آنادى کند .خَرشید غرٍب کردى
بَد انا ،احهد آقا ٍ بچٌ يا ينَز يو از حیاط دل نکندى بَدند .صدای اذان انا ،يهٌ را بٌ خانٌ
فراخَاند .آستین يای لباس گل گلی اش را باال زد ٍ با آرانش ٍضَ گرفت .سپس ،چادر سفید
رنگی را کٌ اٍایل ازدٍاجشان از نشًد خریدى بَد بٌ سر کرد ٍ سجادى اش را بٌ آرانی گشَد.
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سَرى ی حهد را خَاندى نخَاندى اشک يایش رٍان شد ٍ بٌ راستی چٌ دٍران خَبی بَد ٍ
چقدر دلش برای این رٍزيا تنگ.

سر سفرى يو غَغایی بَد .ناگًان ير چًار جگرگَشٌ اش با شَق ٍ ذٍق نشغَل حرف زدن
نی شدند ٍ در این بین گايی احهد آقا يو ٍارد بحخ يای کَدکانٌ شان نی شد .احهدآقا
برخالف ظاير جدی اش نردی بسیار نًربان ٍ خَش رفتار بَد .بچٌ يایش را بٌ شدت
دٍست داشت ٍ نردانگی نی کرد برای خانو خانٌ اش .يیچگاى اجازى ندادى بَد خستگی ٍ
نشکالت زندگی رٍی رفتارش در خانٌ اجر بگذارد ٍ بٌ راستی کٌ دلبری نی کرد برای زنش.
نیهٌ شب بَد کٌ صدای سرفٌ يای نحهد اٍ را بیدار کرد .آرام برخَاست ٍ خَدش را باالی سر
اٍ رساند .دستش را رٍی پیشانی اش قرار داد.
_بچو دارى تَی تب نی سَزى.
بدٍن يیچ نعطلی ظرفی را پر از آب کرد ٍ دستهالی را خیس .تا خَد صبح باالی سرش
نشست ٍ تالش کرد تب را پایین بیاٍرد .ير چند لحظٌ یک بار گَنٌ يای سرخ شدى اش را
نی بَسید ٍ در گَشش شعری را زنزنٌ نی کرد .پرتَيای خَرشید بٌ زنین رسیدى نرسیدى
تبش قطع شد ٍ آرام گرفت .دل نادر گَیی انا ،ينَز نا آرام بَد .يهان جا بٌ آرانی زیر پتَ
خزید ٍ در کنار پسر یکی یک دانٌ اش بٌ خَاب رفت .تَی خَاب ٍ بیداری بَد کٌ دست
کَچکی گَنٌ اش را نَازش کرد ٍ صدایی در گَشش طنین انداز شد.
_نانان دیشب تا صبح بیدار نَندی ٍ ازم نراقبت کردی .بًت قَل نی دم تا آخر عهر تنًات
نذارم ٍ نراقبت باشو.
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لبخند کو رنگی رٍی لب يایش نقش بست .سال يای زیادی گذشت تا رسیدن جهرى ی زندگی
اش را نشايدى کند .تک پسر خانَادى ی《نعصَنی》 بار دیگر پدر ٍ نادرش را سر بلند کرد ٍ
در حالی کٌ با غرٍر رٍی سن ایستادى بَد ندرک دکترای خَد را دریافت کرد .بٌ راستی این
نادر نباید اشک شَق نی ریخت؟ نباید افتخار نی کرد بٌ پسر بچٌ ای کٌ حال برای خَدش
نردی شدى بَد؟ درٍغ نبَد اگر نیگفت اٍ را از تهام بچٌ يایش بیشتر دٍست دارد .فرزند
ارشد خانَادى بَد ٍ حاصل کهی نذر ٍ نیاز پس از قطع انید کردن دکتريا از باردار شدنش.
یادش آند رٍزی کٌ بًترین نتخصص زنان يو از اٍ قطع انید کرد ٍ با حالی زار ٍ کلی التهاس
بٌ احهد آقا رايی نشًد شد .تا پایش بٌ نشًد رسید راى افتاد بٌ سهت حرم .گلدستٌ يا ٍ
گنبد طالیی را کٌ دید دلش شکست ٍ خَد را بٌ گَشٌ ای رساند ٍ يای يای گریٌ کرد .نذر
کرد اگر خدا بچٌ ای بٌ اٍ بديد ير سال شب چًل ٍ يشتو تا آنجا کٌ در تَان دارد بٌ
نیازنندان کهک کند ٍ خدا نی داند پس از نٌ ناى کٌ نحهد بٌ دنیا آند چٌ حالی داشت.
ساعت يا نی نشست ٍ بٌ چًرى ی نعصَم ٍ کَدکانٌ اش زل نی زد ٍ زیر لب خدا را شکر نی
کرد .اٍ کٌ آند تَانستند خانٌ ای کَچک بخرند ٍ دخترانی بٌ دنیا آندند کٌ يیچ گاى بٌ
خیالش يو نهیرسید .نحهد برکت خانٌ شان بَد.
پس از بٌ پایان رسیدن درسش در کنار پدر ،تَی نغازى کفاشی ،نشغَل بٌ کار شد انا ،دست ٍ
دلش بٌ کار نهی رفت ٍ این را نادر خَب نی فًهید .تنگ غرٍب ،پدر کٌ بٌ نسجد رفت
خستگی را بًانٌ کرد ٍ رٍی تخت زیر درخت گیالس دراز کشید .با دیدن نادر کٌ بٌ سهتش
نی آند قصد برخاستن کرد انا نادر نانعش شد .کنارش نشست .چند لحظٌ ای در سکَت
گذشت تا اینکٌ لب باز کرد:
_چی شدى پسرم؟ این چند ٍقت انگار آشفتٌ ای.
پسر کهی نن ٍ نن کرد.
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_بگَ پسرم .نن نادرتو .ير اتفاقی کٌ افتادى نی تَنی بٌ نن بگی.
لب باز کرد ٍ حرف يایی را کٌ یک ناى رٍی دلش سنگینی نی کرد بٌ زبان آٍرد:
_《سعید》 ،يو دانشگايیو ،رفتٌ آنریکا .اٍنجا تَی دانشگاى کالیفرنیا دارى درسس رٍ ادانٌ
نی دى تا ندرک فَق تخصصش رٍ بگیرى.
نادر حس کرد فکر پسر در گَشٌ ای دیگر از این جًان خاکی در تکاپَست .نباید دلش نی
گرفت؟
_یک نايٌ نی خَام بگو ٍلی نهی تَنو .يی با خَدم کلنجار رفتو .نهی تَنستو تَی چشو
يای شها ٍ پدر نگاى کنو ٍ بگو بعد از این يهٌ زحهتی کٌ بدام کشیدید نی خَام بذارم برم.
_برم شام آنادى کنو.
یاعلی ای گفت ٍ خَد را بٌ خانٌ رساند .چٌ کسی نی داند آن شب نادر چقدر پشت در بستٌ
ی اتاق پسرش اشک ریخت ٍ خَد را راضی کرد تا دل بکند؟ دل بکند از پسری کٌ با خَن ٍ
دل بزرگش کردى ٍ تهام جَانی را بٌ پایش ریختٌ بَد .دل بکند از پسری کٌ قرار بَد از این
پس عصای دستش باشد ٍ يهراى باشد در نانالیهات زندگی .دل کند ٍ دست بر ديان
گذاشت تا نبادا صدای يق يق اش خَاب نیهٌ شب پسر را بر يو زد ٍ آیا اٍ قدرت خَايد
دانست؟

_یعنی چی کٌ نی خَاد برى خارج؟ نگٌ تَی يهین ایران خَدنَن نهی تَنٌ درس بخَنٌ؟
نگٌ يهینجا نهی تَنٌ پیشرفت کنٌ؟
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_احهد آقا خب اٍن يو حق دارى .دلش نی خَاد پیشرفت کنٌ .نا کٌ نهی دٍنیو ،شاید
دانشگاى يای خارج بًتر از اینجاست.
_خانَم شها يرچی نن نی گو طرفداری پسرت رٍ نی کنی .دلت راضی نی شٌ بفرستیش برى
نهلکت غریب؟
قطرى اشکی گَشٌ چشو يایش را تر کرد.
_شها خَدت نی دٍنی کٌ چقدر دٍستش دارم .نی دٍنو دلش يَایی شدى .چیکار کنو؟
خَشحالی بچٌ م خَشحالی ننٌ.
شَيرش انا ،راضی نبَد از این رفتن ٍ نگر نی تَانست نقاٍنت کند در برابر چنین نادری؟
_چیکار کنو خانو؟ دل ير دٍتَن رضاست نن چی بگو؟
بلند شد ٍ قانت راست کرد.
_برم ببینو نی تَنو پَل جَر کنو برای رفتنش.
ٍ نادر لبخندی تلخ زد ٍ انتظار آندن پسرش را کشید .ساعتی بعد درب آبی رنگ آينی باز
شد ٍ پسر با قدم يایی نحکو پا بٌ حیاط گذاشت.
_سالم خستٌ نباشید.
_سالم پسرم .سالنت باشی.
گَشٌ ی رٍسری سفید رنگش را در دست گرفتٌ بَد ٍ نانند دختر بچٌ ای کٌ استرس انجام
کاری را داشتٌ باشد آن را در انگشتش نی چرخاند.
_اتفاقی افتادى نادر؟
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نادر انگار نهی شنید .پسر دست يای یخ کردى ی نادر را در دست گرفت ٍ دٍبارى صدایش
کرد.
_يا؟
_چیزی شدى؟ چرا اینقدر پریشَنید؟
_چیزی نیست پسرم .چیزی نیست.
_نطهئنید؟
_یادتٌ اٍن رٍز چی بًو گفتی؟ دربارى ی دٍست سعید؟
پسر نفس عهیقی کشید ٍ سکَت کرد.
_با پدرت حرف زدم .نن ٍ پدر تنًا آرزٍنَن خَشبختی تَ ٍ خَايراتٌ .نن یٌ نادرم .سختٌ
دل کندن از بچٌيام ٍلی...
آب ديانش را بٌ سختی فرٍ برد ٍ ادانٌ داد:
_برٍ نادر .برٍ ير جا کٌ فکر نی کنی برات بًترى .نا يو راضی يستیو.
باٍرش نهی شد .اٍ بَد کٌ این حرف را زد؟ اٍ بَد کٌ گفت برٍ؟ چطَر نفس نی آند ٍ نی
رفت ٍ قلب ينَز نیتپید؟ چطَر بٌ جگر گَشٌ اش گفتٌ بَد نیتَاند آنًا را ترک کند؟ پسر
انا ،در پَست خَد نهی گنجید .آیا خَاب نی دید؟ پدر ٍ نادرش راضی بٌ رفتنش شدى
بَدند؟
زنان رفتن پدر چٌ زجری نی کشید .باید نردانٌ نیناند ٍ نردانٌ خداحافظی نیکرد ٍ در دل
برای رفتن پسرش نیگریست.

11

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

سیل اشک يای نادر تهانی نداشت .يق نی زد ٍ چنگ نی زد بٌ پیراين جگر گَشٌ اش.
خَد را ريا کردى بَد در آغَش نیَى ی زندگی اش ٍ قصد بیرٍن آندن نداشت ٍ ،نگر نیشَد
یک نادر بی تابی نکند برای فرزندش؟ اٍج بی قراری يا زنانی آغاز شد کٌ يَاپیها بٌ يَا
برخاست .پدر نهی دانست دل آشَبٌ ی خَد را آرام کند یا يهسری را کٌ حالش زیاد بر ٍفق
نراد نبَد.
اٍضاع خانٌ يو بٌ يهین ننَال پیش نیرفت؛ پدر بعد از آن کٌ خستٌ از کار رٍزنرى
برنیگشت رٍی تخت زیر درخت نی نشست ٍ خیرى نی شد بٌ آسهان .نادر يو انقدر در فکر
فرٍ نیرفت کٌ یا غذا نی سَخت یا شیر سر نی رفت.
نیهٌ شب يا يو کٌ حالی دیگر داشت؛ پدر در اتاقی تا خَد صبح پًلَ بٌ پًلَ نی شد ٍ نادر
در اتاق پسر پیراينش را در آغَش نی گرفت ٍ نی بَیید ٍ اشک نیریخت .قاب عکس
يایش را دٍرش نی چید ٍ با خَد حرف نی زد .صدای الالیی اش بچٌ گنجشک يای ننزل
کردى در ال بٌ الی شاخٌ يای درختيای حیاتشان را خَاب نی کرد.
زندگی نی گذرد ،چٌ خَب باشد چٌ بد .آدم يا نی رٍند ،چٌ بخَايی چٌ نخَايی .یاد يا کو
رنگ نی شَند ،چٌ دٍست داشتٌ باشی ٍ چٌ نٌ ٍ .این گَنٌ بَد کٌ سال يا گذشت ٍ خبری
نشد از تک پسر خانَادى .نگر چند باری در ناى کٌ دلش نی کشید ٍ جَاب زنگ يای نادر را
در حد چند کلهٌ پاسخ نیداد ٍ .این گَنٌ بَد کٌ نَيای خرنایی رنگ نادر انگار کٌ آرام آرام
برف بر آن يا نشیند سفید شدند ،پَست دست يایش چرٍکیدى ٍ کهر خو شد زیر بار غو .پدر
يو کٌ ناجرای داشت برای خَدش؛ جسهی خستٌ ،رٍحی آزردى ٍ چشهانی کٌ دیگر سَیی
نداشتند .قلبش يو بٌ گفتٌ ی دکتر يا زیاد رٍ بٌ راى نبَد .گايی از شدت فشردى نی شد ٍ
انگار کٌ قفسٌ سینٌ اش برایش تنگ بَد .زٍر نی زد بیرٍن بیاید ٍلی حیف.
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يهدنش شدى بَدند قرصيایی کٌ گاى ٍ بیگاى زیر زبان نی گذاشت تا شاید قلب ترک خَردى
اش را آرام ٍ قرار بخشند .داشتند عادت نی کردند کٌ طَفانی آند ٍ...
زنستان بَد ٍ برف نی بارید .زن ٍ شَير کنار بخاری کز کردى بَدند ٍ گٌ گايی گپ ٍ گفتی
کَتاى نیان شان برقرار نیشد .زنگ خانٌ کٌ بٌ صدا در آند نگاى گذرایی بٌ يو انداختند.
_قرار بَد بچٌ يا بیان خانو؟
_بٌ نن کٌ چیزی نگفتن.
_برم ببینو کیٌ.
دست يای پینٌ بستٌ اش را بر رٍی زانَانش قرار داد ٍ یا علی گَیان برخاست .آرام قدم
برنیداشت .پیر شدى بَد ٍ دیگر آن قدرت ٍ نیرٍی سابق را نداشت .زنگ دٍبارى بٌ صدا در
آند.
_اٍندم .یکو صبر کن.
در را کٌ باز کرد خیرى شد بٌ شخص رٍبرٍیش .چشو يایش دیگر نانند قدیو گیرا نبَد انا،
ينَز يو نیتَانست در پس يالٌ ی شفافی کٌ ندتيا بٌ نًهانی چشهانش آندى بَد،
پسرش را بشناسد .قلبش گَیی لحظٌ ای از شدت شَق دستت از تپیدت برداشت ٍ تهام
ٍجَدش چشو شد برای نرد کَچکش کٌ قد علو کردى بَد در نقابل جسو تکیدى اش.
_سالم پدر.
ٍ انان از صدایی کٌ ناىيا برای شنیدنش انتظار کشیدى بَد.
_حالتَن خَبٌ پدر؟
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_بیا جلَ ببینو پسر.
نردانٌ انا ،با حجو دلتنگی بسیاری اٍ را در آغَش کشید .پسر کَچکش کٌ رٍزی نهیتَانست
رٍی پايایش بایستد حال یک سر ٍ گردن از پدر بلندتر شدى بَد .ير چٌ سعی کرد نشد کٌ
نشد ٍ ناخَدآگاى قطرى اشکی از گَشٌ ی چشهش سرخَرد ٍ در تار ٍ پَد چین ٍ چرٍکيای
صَرتش ناپدید شد.
_کیٌ احهد آقا؟
پیرزن بَد کٌ گرى رٍسری اش را نحکو نی کرد ٍ از دٍ پلٌ ی ایَان پایین نی آند.
_سالم نادر.
نادر؟ چند ٍقت بَد این کلهٌ در گَش يایش طنینانداز نشدى بَد؟ چند ٍقت بَد از این
فاصلٌ اٍ را ندیدى بَد؟ از يهان باالی پلٌ يا قدم تند کرد تا ٍ خَد را بٌ آغَش پسرکش
بیاندازد انا ،در نیهٌ راى پایش سر خَرد ير لحظٌ انتظار نیکشید تن ضعیف ٍ استخَانی اش
با زنین سرد ٍ سفت برخَرد کند انا ،دستانی دٍر کهرش حلقٌ شد ٍ اٍ را يهچَن قَیی در
آغَش کشید.
_نراقب باش نادر.
باز يهان کلهٌ؛ نادر.
_باالخرى اٍندی؟
ٍ دستی بٌ تٌ ریش تازى اصالح شدى اش کشید.
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_چٌ بزرگ شدی.
_شها يو پیر شدی.
_نبَد تَ پیرم کرد نادر.
_سالم.
صدای ظریف ٍ زنانٌ ای يهراى ال تٌ لًجٌ ی آنریکایی نانع ابراز احساسات بیشتر خانَادى
شد.
_این نانزدم《نًسا》ست.
_نانزد؟
این کلهٌ را پدر با اخهی کٌ بٌ صَرتش نشاندى بَد بیان کرد .نادر انا ،نًو نبَد .نًو پسرش
بَد کٌ در چند سانتی نتری اش قانت راست کردى بَد ٍ دستش بٌ دٍر شانٌ يایش گرى
خَردى بَد.
_بریو تَ نادر .يَا سردى.

دست پسر را گرفت ٍ بٌ طرف خانٌ کشاند .احهد آقا يو پشت سرشان بٌ راى افتاد .ينَز دٍ
قدم برنداشتٌ بَد کٌ بٌ طرف دخترک برگشت ٍ با لحن نٌ چندان صهیهانٌ ای اٍ را نخاطب
قرار داد:
_بیا تَ دختر .نکنٌ نی خَای اینجا قندیل ببندی؟

15

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

دختر سر بٌ زیر ٍارد خانٌ شد ٍ گَشٌ ای نشست .نادر یک ریز قربان صدقٌ ی پسرش نی
رفت ٍ اشک نیریخت.
_چی شد بعد این يهٌ سال از اٍن جا دل کندی؟
_گفتو بیام یٌ سر بٌ شها بزنو ٍ نًسا را يو بًتَن نعرفی کنو.
پدر اخو دريو کشید ٍ اٍل نگايی بٌ دختر کرد ٍ سپس خیرى شد بٌ پسرش .با این کٌ پیر
شدى بَد انا ،ينَز يو يهان صالبت قدیو را داشت .ينَز يو با غرٍر حرف نی زد ،طَری کٌ
شخص نقابل را ٍادار بٌ سکَت نی کرد.
_بزرگت کردیو ٍ کلی براش زحهت کشیدیو .يیچی برات کو نذاشتیو .گفتی نی خَام برم
خارج درس بخَنو ،رفتو زنین کشاٍرزی يایی رٍ کٌ از بابام خدابیانرز بٌ ارث رسیدى بَد رٍ
فرٍختو تا برات پَل جَر کنو .نٌ دل نن راضی بَد بٌ رفتنت نٌ دل نادرت ٍلی گفتیو جٍَنٌ،
دلش نی خَاد پیشرفت کنٌ .آخرش چی شد؟ نتیجٌ اش شد گریٌ يای ير شب نادرت ،شب
زندى داری يای نن ،کو رنگ شدنت تَی زندگیهَن...
نفس عهیقی کشید ٍ گلَ صاف کرد.
_نَيای نادرت از غو دٍری تَ سفید شد .کهر نن از نبَد پسرم خو شدٍ .قتی بًت نیاز
داشتو تا عصای دٍران پیریو باشی ،گذاشتی ٍ رفتی .در ٍ يهسایٌ سراغت رٍ نی گرفتن ٍ
حالت رٍ نی پرسیدن .نن يو بٌ درٍغ نی گفتو خَبی .درٍغ بَد نی دٍنی چرا؟ چَن پسرم
نايی یک بار يو زنگ نهی زد تا حال پدرش رٍ بپرسٌ .حاال يو کٌ دست یٌ دختر رٍ گرفتی
آٍردی ٍ نی گی نانزدنٌ؟ نن پسرم رٍ اینجَری تربیت کردى بَدم؟ ازدٍاج تا جایی کٌ نن
یادم يست رسو ٍ رسَناتی دارى .اصالا این دختر خانَادى دارى؟ اگٌ دارى چطَر اجازى دادن با
یٌ نرد غریبٌ تنًا پاشٌ بیاد یٌ کشَر دیگٌ؟
16
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صدای اعتراض نادر بلند شد:
_احهد آقا؟
پسر نانع شد:
_شها درست نی گید پدر .برای نن خیلی زحهت کشیدید ٍ نن تا آخر عهر ندیَن شها ٍ نادر
يستو انا ،نن االن نزدیک سی سالهٌ ،نی تَنو خَب ٍ بد رٍ تشخیص بدم .نن در حق شها
ٍ نادر کَتايی کردم درست انا ،انتخاب يام رٍ از رٍی عقل انجام دادم .نن از يیچ کاری کٌ
تا بٌ انرٍز انجام دادم پشیهَن نیستو .پدر جان ،شها باید درک کنید کٌ حاال دٍرى ٍ زنَنٌ
عَض شدى .آدم يا عَض شدن .دیگٌ نحل زنان شها نیست کٌ دختر ٍ پسر تا نجلس
عرٍسی يهدیگٌ رٍ نهیدیدن .نن ٍ نًسا تَی دانشگاى با يو آشنا شدیو ٍ بعد از چند ٍقت
رفت ٍ آند بٌ این نتیجٌ رسیدیو کٌ نی تَنیو با يو یٌ زندگی نشترک را شرٍع کنیو .نن
فقط بٌ این خاطر اٍندم اینجا کٌ بًتَن احترام گذاشتٌ باشو ٍلی انگار شها خیلی از اٍندن
نن خَشحال نشدید.
بلند شد ٍ بٌ سهت در رفت.
_فردا بًتَن سر نی زنو .شاید فردا رٍز بًتری باشٌ.
دست دخترک را گرفت ٍ رفت.

رفت ٍ چشهٌ ی جَشان چشو يای نادر بٌ فَران درآند .رفت ٍ پدر دست نشت شدى اش را
بٌ سینٌ کَبید.
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رٍز بعد آفتاب نزدى پسر زنگ خانٌ را بٌ صدا درآٍرد ٍ نادر بدٍن اینکٌ کفشی بٌ پا کند دٍید
ٍ خَد را بٌ در رساند .پسر لبخند زیبایی تحَیل نادر داد ٍ اٍ را در آغَش کشید .چقدر دلش
تنگ بَد برای این حجو کَچک دٍست داشتنی ٍ چٌ شب يایی کٌ تا صبح بٌ یاد این آغَش
بیدار ناند .چٌ رٍزيایی کٌ خَد را آنچنان نشغَل کار نیکرد تا یادش برٍد دلتنگی اش را .تا
جایی کٌ نی تَانست ارتباطش را کو کرد تا بتَاند بٌ زندگی اش برسد.
_پدر کجاست؟
_رفتٌ یٌ سر نغازى.
_نن کٌ ير ناى براتَن پَل نی فرستو دیگٌ چرا اینقدر خَدش رٍ اذیت نی کنٌ تَ این سن ٍ
سال؟
_خَ گرفتٌ بٌ اٍنجا نادر .بشینٌ تَ خَنٌ چیکار کنٌ؟
_آخٌ اینجَری خَدش رٍ بیشتر خستٌ نی کنٌ .بشینٌ اینجا بٌ درخت يا ٍ گل يا برسٌ.
_چی بگو نادر.
_کی نیاد؟
_نیاد برای نايار .اٍن دخترى ،نًسا ،کجاست؟
_يهَن دیشب بلیت گرفت رفت.
کنار بخاری نشستند.
_بذار برم یٌ چای برات بریزم.
_بشین نادر .چیزی نهی خَام .اٍندم یکو حرف بزنو ٍ برم.
18
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حال نادر آشفتٌ شد .تازى پسرکش را یافتٌ بَد .نهیتَانست بٌ این زٍدیيا بگذارد برٍد .باید
تهام نبَدن يایش را جبران نی کرد.
_کجا نی خَای بری؟
_نادر؟
_جان نادر؟
_باٍر کن نًسا دختر خَبیٌ .پدر ٍ نادر ندارى ٍ پیش نادربزرگش زندگی نی کنٌ .خَدش
سخت تالش کردى ٍ کار کردى .نن از قَی بَدنش خَشو اٍند .شها يو اگٌ بشناسیدش ازش
خَشتَن نیاد .خَدم يهٌ ی کارياتَن رٍ سر ٍ سانَن نیدم ٍ نی برنتَن اٍنجا .يو یٌ
ندت پیش يهیو ،يو این کٌ حال ٍ يَاتَن عَض نی شٌ.
_نن چی بگو؟ باید با پدرت صحبت کنو پسرم.
_خَدم پدر رٍ راضی نی کنو.
بلند شد.
_کجا؟
_برم پیش پدر یکو بايو نردٍنٌ حرف بزنیو.
_خدا پشت ٍ پنايت.
رفت در حالی کٌ دعای خیر نادر بدرقٌ ی راى اش بَد .با اینکٌ خیابانيا ٍ کَچٌيا طی این
چند سال عَض شدى بَدند انا ،ينَز يو نیتَانست حتی چشو بستٌ بٌ نغازى ی نبش
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خیابان يفديو برٍد .يهان نغازى ای کٌ نردم صاحبش را درست کار ترین نرد نی دانند در
این نحلٌ .در گذر از کَچٌ يا خاطراتش جانیٌ بٌ جانیٌ زندى شد.
_آقا جَن نن يو یٌ رٍز نحل شها نی شو؟ یٌ نرد خَب؟
_آرى پسرم .تَ یٌ نرد خَب نی شی بًتر از نن.
_ٍلی نن دٍست دارم فقط نحل شها بشو .يهٌ دٍستو داشتٌ باشن.
_پسرم ،يهیشٌ سعی کن تَ زندگیت بٌ اٍن چیزی کٌ داری قانع باشی .اینجَری حرص ٍ
طهع تَ رٍ بٌ راى يای خالف نهی کشَنٌ ٍ زندگیت رٍ خراب نهی کنٌ .اگٌ اشتبايی کردی
ازش درس بگیر انا ،دٍبارى تکرارش نکن.
_چٌ جَری يهٌ دٍستو داشتٌ باشن؟

_با يهٌ نًربَن باش؛ چٌ دٍست چٌ دشهن .حضرت علی(ع) در این نَرد یٌ جهلٌ ی خیلی
قشنگ گفتن:
《دلت را از رحهت ٍ نحبت ٍ نرنش با نردم لبریز کن زیرا ،آنان دٍ دستٌ اند؛ یا در دین با تَ
برادرند ٍ یا در آفرینش با تَ برابر》.
_یعنی حتی اگٌ کسی نن رٍ دٍست نداشتٌ باشٌ باید باياش نًربَن باشو؟
_آرى پسرم.
_چشو آقا جَن .ير چی شها بگید.
پدر دستی بٌ سر پسر کشید ٍ بٌ رايشان ادانٌ دادند.
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_نحهد؟
با صدای پدر از گذشتٌ بٌ زنان حال سقَط کرد.
_سالم پدر.
_اینجا چیکار نی کنی؟
_نادر گفت اٍندین نغازى ،گفتو یٌ چند کلهٌ ای باياتَن حرف بزنو.
_بیا بشین.
نغازى يهانطَر بَد کٌ بار آخر دیدى بَد.
_بعد از حرف يای دیشبت باز يو حرفی نَندى؟
با شرم سرش را پایین انداخت.
_پدر دیشب اٍن حرف يا رٍ زدم چَن ..چَن نی خَاستو بًتَن بگو کٌ بزرگ شدم .دٍست
دارم یٌ بار يو کٌ شدى شها بٌ تصهیو احترام بزارید.
_نگٌ ٍقتی گفتی نی خَام برم خارج بٌ تصهیهت احترام نذاشتیو؟ تًش چی شد؟
ا
لطفا.
_پدر
_ير اتفاقی يو کٌ بیفتٌ تَ باز يو پسر ننیٍ .قتی بٌ نظر خَدت کاری درستٌ دیگٌ نخالفت
نن فایدى ای ندارى.
_انا...
خَاست حرفی بزند کٌ پدر نانع شد:

21

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

_بریو خَنٌ نادرت ننتظرى.
با تهام نخالفت يایش کَتاى آند ٍ پسر چرا قدر این پدر را ندانست؟ چرا رٍزی کٌ پدر از اٍ
خَاست در ایران ،در يهان خانٌ ای کٌ لحظٌ بٌ لحظٌ ی کَدکی اش را سپری کردى بَد ،بهاند
جَاب ننفی داد؟ چرا بر سر پدر فریاد کشید ٍ گفت نانع اند بر سر رايش؟ چٌ نانعی؟ جز
این کٌ تهام عهرشان را ٍقف اٍ کردى بَدند؟ جز این کٌ از نان شبشان زدند تا اٍ در آن سَی
دنیا با خیالی آسَدى بخَابد؟ چرا رفت ٍ قدرت جَانی اش را بر سر درب آينی خانٌ خالی کرد؟

نادر نات ٍ نبًَت خیرى بَد بٌ در بستٌ ٍ بٌ سختی نی شد صدای دم ٍ بازدم اش را شنید.
پسر رفت ٍ نرٍارید يای رٍان شدى از چشهان پیرزن نعصَم را ندید .رفت ٍ ندید پدر دست
يای زبر ٍ چرٍکیدى اش را نشت کرد ٍ بٌ سینٌ کَبید تا شاید قلبش کهی آرام گیرد .رفت ٍ
ندید بعد از رفتنش قلب پدر از تپیدن باز ایستاد ٍ نادر جیغ کشید .رفت ٍ ندید پشت سرش
تهام يستی اش رٍ بٌ ٍیرانی رفت.
ٍ برگشت انا ،دیر .برگشت زنانی کٌ جسو بی جان پدر رٍی تخت بیهارستان آرام گرفت بَد ٍ
نالفٌ ی سفید رنگی چًرى ی نَرانی اش را پَشاندى بَد .دستگاى يایی کٌ خانَش بَدند،
اتاقی کٌ سرد بَد يَایش ٍ کو بَد اکسیژن برای نفس کشیدن ،قفسٌ سینٌ ای کٌ دیگر باال ٍ
پایین نهیشد ٍ بدنی کٌ دیگر گرنی نداشت يهٌ ٍ يهٌ نشان نیداد کٌ دیگر سایٌ پدر بر
سرش نیست .خراب شدى بَد پیَند دیرینٌ اشک ٍ چقدر دلش گرفت کٌ آن شب بٌ آن
صَرت خانٌ را ترک کردى بَد .فقط نی خَاست بگَید کٌ بزرگ شدى .نی خَاست پدر ٍ
نادرش بدانند کٌ نًال زندگیشان بٌ جهر نشستٌ ٍ نیَى دادى .اٍ چٌ نی دانست از قلب رنجَر
پدر؟ چٌ نی دانست نايهاينگ نی زند ریتو تپش يایش؟ چٌ کسی باٍر نی کرد پدر یکی از
بًترین جراحان قلب در اجر سکتٌ قلبی جان بٌ جان آفرین تسلیو کند؟ چٌ نی دانست از
22
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نادری کٌ پس از رفتن اٍ تنًا تکیٌ گاى رٍزيای سخت بی قراری از يهسرش بَدى ٍ بس؟ نهی
دانست از دست دادن تکیٌ گاى یک زن بٌ چٌ اندازى نیتَاند سخت باشد.
_يی جٍَن ،تَ پسر این نرحَنی؟ نحهد خَدنَن؟
آرام سر تکان داد بدٍن این کٌ بٌ تاريای صَتی حنجرى اش اجازى خرٍج کلهٌای را بديد.
_بیا کهک کن پدرت رٍ تَی قبر بذاریو.
دستش کٌ بٌ کفن سفید رنگ ،آخرین لباس پدرش ،برخَرد کرد لرزى ای بٌ جانش افتاد .اٍ چٌ
کردى بَد؟ قلب با احساس پدر را شکاندى بَد؟ چٌ کسی باید نادر را آرام نی کرد .اسطَرى ی
صبر زندگیاش دیگر تَان نقاٍنت نداشت .آنقدر نالٌ کرد ٍ بٌ سر ٍ صَرت چنگ زد تا از حال
رفت .نفًهید آن رٍز چطَر گذشت انا ،گذشت ٍ آخر شب اٍ بَد ٍ نادری کٌ الم تا کام حرف
نهی زد.

عکس سیاى ٍ سفید شَيرش را ،يهدم تهام رٍزيای سخت زندگی را ،در آغَش گرفتٌ بَد ٍ
آرام نی گریست.
_نانان؟
نٌ حرفی زد ٍ نگايی بٌ اٍ انداخت.
_نانان یٌ چیزی بگَ.
ٍ دٍبارى سکَت.
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_کاريام رٍ کردم تا بیام اینجا برای یٌ ندت .يو شها تنًا نیستی ،يو اینکٌ نن راحت تر نی
تَنو نراقبت باشو.
ٍ بابد جَابی نیشنید؟
یک ناى گذشت ٍ باز يو سکَت .یک سال ٍ باز يو ...گذشت ٍ گذشت ٍ نادر حرف نزد.
آنقدر گذشت کٌ شد انرٍز .انرٍزی کٌ در چًارچَب در سینی غذا بٌ دست ایستادى بَد ٍ
نادرش را نظارى نی کرد کٌ بٌ نانند کَدکی بی پناى رٍی صندلی کز کردى بَد ٍ بٌ حیاط
خشکیدى خیرى شدى بَد .این دى سال یاد گرفتٌ بَد دیگر احساسی نشان نديد بٌ نادری کٌ
درکش نهی کرد .شناخت دیگر اٍ را .نهی شناخت زنی کٌ اسهش را نادر نی خَاند .نگر اٍ
نبَد کٌ ندام قربان صدقٌ اش نی رفت؟ پس چٌ شد آن يهٌ عشق؟ کارش آن طرف آب گیر
بَد ،از طرفی يو نهیتَانست نادرش را بگذارد ٍ برٍد .حرف يو کٌ گَش نهی داد این پیرزن
زخو خَردى ی رٍزگار .برای آخرین بار جلَی پايای بی رنقش زانَ زد ٍ دست يای استخَانی
اش را در دستان نردانٌ اش گرفت .خیرى شد بٌ چشو يایش انا ،نگاى اٍ جای دیگری بَد.
_نادر نن رٍ نگاى کن .خَايش نی کنو ازت.
باالخرى دل از آن پنجرى ای کٌ انگار چشهانش را بٌ آن ٍصل کردى بَدند کند انا ،لب از لب باز
نکرد.
_کارم لنگٌ نادر .نی دٍنو دلت نهیاد از این خَنٌ دل بکنی ٍلی نن يو چارى ای ندارم .اگٌ نرم
يهٌ ی زندگیو بٌ باد نیرى .از یٌ طرف کلی درخَاست کار از بًترین بیهارستان يا رٍ دارم ٍ از
طرف دیگٌ نًسا تقاضای طالق کردى .نهی تَنو تنًات بذارم اینجا .بیا یٌ ندت بریو یٌ جای
دیگٌ .حال ٍ يَات يو عَض نی شٌ.
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بدٍن يیچ حرفی بٌ زحهت از رٍی صندلی بلند شد .رٍبرٍی صندٍقچٌ ،رٍی زنین ،نشست.
کلیدی را کٌ با نخی رنگ ٍ رٍ رفتٌ بٌ گردنش آٍیختٌ بَد در قفل فرٍ برد ٍ آن را باز کرد .پسر
کنارش نشست.
_این لباس رٍ ٍقتی یک نايٌ بَدی خَدم برات بافتو .نهی دٍنی چٌ ذٍقی داشتو ٍقتی این
رٍ تنت کردم .پدرت يی نی گفت《 :خانَم چقدر شها داری بخاطر یٌ لباس بٌ نا فخر نی
فرٍشی》 ٍ نن يو در جَابش فقط لبخند نی زدم .اٍن رٍزی کٌ با اٍن زبَن شیرینت اسهو
رٍ صدا کردی ٍ بًو گفتی 《نانا》 داشتو بال در نی آٍردم .از شدت شَق زنگ زدى بَدم بٌ
بابات ٍ گریٌ نی کردم .بیچارى بابات فکر نی کرد اتفاقی برات افتادى .تلفن رٍ قطع کرد ٍ اٍند
خَنٌ ٍلی ٍقتی رسید...
نیهچٌ لبخندی رٍی لب يایش جای گرفت:
_کلی دعَام کرد .خیلی ترسیدى بَد .شدى بَدی دلیل زندگی کردن ام ،دلیل خندیدن ام ،دلیل
شاد بَدن ام .ير ٍقت کٌ یک کلهٌ ی جدید یاد نی گرفتی نن کلی ذٍق نی کردم.
سپس پیراينی آبی رنگ را از صندٍقچٌ در آٍرد ٍ آن را بَیید ٍ بر سینٌ فشرد.
_ينَز يو بَی تَ رٍ نی دى .بَی رفتنت رٍ .این پیراين رٍ شبی کٌ رفتی ٍ شب يای بعدش
بٌ آغَش کشیدم ٍ بٌ یادت تا خَد صبح گریٌ کردم .اٍن نَقع يا بابات تنًا يهدنو بَد.
کنارم نینشست ٍ دلداریو نی داد .نی گفت《 :خانَم چرا اینقدر خَدت رٍ عذاب نی دی؟
پسرت دارى سخت درس نی خَنٌ تا بتَنٌ نا را سربلند کنٌ .باید خَشحال باشی نٌ اینکٌ یٌ
گَشٌ بشینی ٍ زانَی غو بغل بگیری 》.نیدیدم کهرش خو نی شٌ ٍ ير رٍز شکستٌ تر نی
شٌ ٍلی دم نهی زنٌ.
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اینقدر تَی اٍن کفاشی جَن کند تا چشو ياش ضعیف شدن .يی نی گفتو نن بیا بریو دکتر
ٍلی گَشش بديکار نبَد .نیگفت باید پَل تحصیل تَ رٍ جَر کنٌ.
قطرى اشکی از گَشٌ ی چشهش پایین چکید ٍ رٍی پیراين نحَ شد.
_شاید خَدت نفًهیدی ٍلی شبی کٌ اٍندی ،بعد چند سال ،تَی چشويای پدرت نیدیدم کٌ
بٌ داشتن يهچین پسری افتخار نی کنٌ ٍ تَی پَست خَدش نهی گنجٌ .دلش رٍ شکستی
نحهد .بدجَر شکستی.
قلبش دیگٌ نحل قبل خَب کار نهی کرد .دکترش گفتٌ بَد نباید بًش فشار عصبی ٍارد بشٌ.
گفتٌ بَد براش خطرناکٌ ٍلی تَ...
نفس عهیقی کشید .پسر سرش را پایین انداخت ٍ بٌ گل يای قالی خیرى شد.
_اینقدر دلش ازت گرفت کٌ دیگٌ نزد .رفتی ٍ پشت سرت رٍ يو نگاى نکردی .يهٌ ی خاطرات
نن تَی این صندٍقچٌ جهع شدى .يهٌ ی رٍزيای خَب ٍ بدم .دى سال بَد کٌ جرات باز
کردنش رٍ نداشتو ٍلی دیگٌ صبر کردن بسٌ .یٌ رٍزی باید این حرف يای تلهبار شدى ی رٍی
دلو رٍ بًت نی زدم پسرم.
بلند شد ٍ قاب عکس رٍی طاقچٌ را برداشت .دستی رٍیش کشید تا خاک يایش را کنار بزند.
رٍی صندلی نشست ٍ خیرى شد بٌ عکس .پسر سر بٌ زیر ٍ آرام اتاق را ترک کرد .قلبش انگار
در حجو عظیهی از درد در حال لٌ شدن بَد .نفس لعنتی يی تنگ نی شد ٍ بغض يی بزرگ
تر.
نیهٌ شب پیرزن دل از قاب عکس کند ٍ رٍی تخت فنری گَشٌ ی اتاق دراز کشید .طَلی
نکشید کٌ صدایی در گَش پسر طنین انداز شد ٍ اٍ را بٌ آن شبی برد کٌ نادر تا صبح باالی
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سرش نشست ٍ از اٍ نراقبت کرد .آن شبی کٌ بٌ خَد قَل داد تا يهیشٌ نراقب نادر باشد ٍ
يیچگاى تنًایش نگذارد.

دفتر خاطراتش را کٌ گشَد دستانش چند لحظٌ ای از حرکت ایستادند ٍ قلو عاجز شد از بٌ
زبان آٍردن کلهات.
《تقدیو بٌ پدری کٌ دیگر نیست.
نهی دانو چرا نی نَیسو! شاید برای این کٌ رٍزگاری یادم بهاند پدری داشتو يهچَن کَى کٌ
يیچ گاى پشتو را خالی نکرد ٍ در تهام سختی يا دٍشادٍش نن گام برداشت .شاید يو برای
این کٌ یادم بهاند چقدر اٍ را آزردم ٍ اٍ حتی ،ذرى ای سرزنشو نکرد.
تقدیو بٌ نادری کٌ سال ياست خَد را از نن دریغ کردى.
نادری کٌ رٍز بٌ رٍز زندگی ام را با عشق اٍ گذراندم ٍ چٌ آسان دل کندم از نحبت يای بی
دریغ اش》.
ير چٌ تالش کرد قلو دیگر یاری نداد .صبح بٌ قصد اندکی يو صحبتی با نادر بٌ اتاقش پا
گذاشت انا ،نادر يهچنان در خَاب بٌ سر نی برد .کنارش نشست ٍ اندکی این پا ٍ آن پا
کرد.
_نادر؟
جَابی نشنید.
_نادر نهی خَای بیدار بشی؟
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دستش را پیش برد انا ،تن سرد نادر را کٌ لهس کرد تهام عضالت بدنش انگار فرنان ایست
گرفتند.
_نانان بیدار شَ.
ٍ جَابش سکَت بَد سکَت .در تاریکی اتاق صدایی در گَشش طنین انداز شد .نادرش
داشت برایش الالیی نی خَاند:
《الال کن درى نی خَابٌ
کنارش برى نی خَابٌ
گل نن شب پرى پیشت
نیاد یک ذرى نی خَابٌ
الال الال شبٌ تارى
درخت سیب بیدارى
لب سیبا يهٌ سرخٌ
درخت انگار تب دارى
الال الال الال الیی
چراغ خَنٌ ی نایی
دیگٌ از شب نهی ترسو
تَ نًتابی ،تَ زیبایی
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تَ اینجایی الال الیی
گل نایی الال الیی
بهَنی تا ابد پیشو
نری جایی الال الیی》

پایان
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با تشکر از نرگس نفتخری عزیز بابت نَشتن این داستان زیبا
برای دانلَد رنان يای بیشتر بٌ کانال ناٍل  89نراجعٌ کنید

https://telegram.me/novel98
عنَان  :نادر
نَیسندى  :نرگس نفتخری عضَ اختصاصی ناٍل 89
طراحی ٍ صفحٌ آرایی :ناٍل 89
آدرس سایت wWw.Novel98.Com :

آدرس کانال https://telegram.me/novel98 :
پیج اینستاگرام https://www.instagram.com/novel98_official :
ایهیل انجهن Novel98.official@gmail.com :

قابل تَجٌ نَیسندى يای کٌ قلو خَبی دارن ٍ دٍست دارن رنان ٍ آجارشَن بٌ صَرت فایل در
سایت ٍ کانال ناٍل  89ننتشر بشٌ نی تَنن با نا در تهاس باشن یا عضَ انجهن نا بشن.
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کتابخانه مجازی ناول 89
https://www.novel98.com

https://telegram.me/novel98
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