




"نجوای دل"
 نویسنده: راضیه محبی |



 نـجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوای دل

اول، نوبت چاپ:   | زمانی  علیرضا  گرافیک:   | راضیه محبی    نویسنده: 

| قیمت: 35.000 تومان  | تیراژ: 100 نسخه |  | ناشر: نسل روشن   1399 

شابک:978-622-247-402-7

- ه نشگا ا د ن  با خیا - ب نقال ا ن  با خیا - ن ا تهر  : نی  نشا
حد ا و م  ر چها طبقه   6 1 ک  پال  - ی نظر شهید  ن  با  خیا

4 4 B  0 2 1  -6 6 9 5 3 1 2 6 : س تما تلفن 
www.naslershan.cm

سرشناسه:محبی، راضیه  ، ۱۳۸۰ - 
 عنوان و نام پدیدآور:نجوای دل/ نویسنده راضیه محبی.

 مشخصات نشر:تهران: نسل روشن،   ۱۳۹۹. 
 مشخصات ظاهری:  ۱۱۶ ص. ؛   ۱۴/۵ × ۲۱/۵ س م. 

 شابک: 978-622-247-402-7 
 وضعیت فهرست نویسی:فیپا

 موضوع:داستان های فارسی -- قرن ۱۴
Persian fiction -- 20th century:موضوع 

   PIR۸۳۶۱ :کنگره  رده بندی 
 رده بندی دیویی: ۳/۶۲ فا ۸   

کتابشناسی ملی: ۷۳۰۷۹۸۹    شماره 



به نام خدا
کــه خشــک شــده و از بیــن مــی رود و تمــام  گیاهــی اســت  انســان مثــال 

کــه پژمــرده می شــود.  گلــی اســت  زیبایی هــای انســان نیــز همچــون 
گیاه از بیــن می رود  گیــاه  خشــک و پژمــرده می شــود و انســان نیــز مانند  آری؛ 

کالم، افــکار و آثــار او باقی می ماند.  امــا تنهــا 
ــا ایجــاد یــک بســتر مناســب  ــا ب انتشــارات نســل روشــن در تــالش اســت ت
در حمایــت از مولفــان و همچنیــن مانــدگاری ایده هــا، آثــار و افــکار آنهــا و 
کــه از ســطح علمــی مطلوبــی برخــوردار باشــد بــه  کتابــی ارزشــمند  بــا انتشــار 
کنــد تــا بتوانــد اثــری ســازنده را  وظیفــه ی انســانی و اعتقــادی خویــش عمــل 

گــذارد.  بــه عنــوان میراثــی ناچیــز بــرای نســل روشــن باقــی 





77 نـجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوای دل 

مقدمه
کوتاه تقدیم شما می کنم. مقدمه را با چند خط 

که امیدوارم برای  گرفته است،  این رمان بر اساس تراوشات ذهنم شکل 
خواننده خوشایند باشد.

کوتاه برای دوستداران عاشق؛ چند جمله ای 
نیاز به احساسی  کنار تمام سختی ها و مشکالت،  زندگی مشترک در 

لبریز از مهر و قلبی مملو از محبت نیز دارد.
کامل می شود وهمچنین زن از شانۀ مرد در  کنار زن معنا می گیرد و   مرد 

مقابل مشکالت قدرت می گیرد. 
مرد ستون زندگی...

و زن نگهدارندۀ این ستون...
گر هنوز  گر خواننده مرد متأهلی، ستون محکمی باش در زندگی ات و ا ا
طعم شیرین زندگی مشترک را نچشیدی، سعی کن خودت را آماده کنی که 

در زندگی ستون محکمی باشی.
این  صداقت  و  محبت  و  مهر  و  بادقت  کن  سعی  متأهلی،  زن  گر  ا
نفره  دو  زندگی  به  پا  هنوز  گر  ا و  کنی  حفظ  زندگی ات  در  را  محکم  ستون 
کن تا  نگذاشته ای، مهر و محبت و دقت و صداقت را درون قلبت تقویت 

در زندگی آینده ات نگهدارندۀ خوبی باشی...
عشق  ستون ها  این  نگهدارندۀ  بر  و  بدانیم  را  زندگی  ستون های  قدر 

یم. بورز
قدر با هم بودن را بدانیم...
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»1«
و با عشق تقدیم به وجود لبریز از مهر پدر و مادرم؛

کرده اند... کتاب ارزانی ام  که محبت خود را در تولد این  و تمام رفقایی 
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»2«

فصل1
کافۀ نزدیک خانه می روم  دم غروب است؛ دلم هوای قهوه می کند. به 

گارسون را صدا می زنم. دور همان میز همیشگی می نشینم و 
ید؟« گارسون: »چی میل دار ـ 

ـ »همون همیشگی دو تا لطفًا.« 
گارسون می گفتی همان همیشگی؛  که باهم بودیم، خودت به  دورانی 
گفتم همان همیشگی...  گارسون  اّما این بار تنها و با دلی شکسته خود به 
چشمانت  کنار  به  می کرد،  قهوه  هوای  دلم  بی  پروا  زمانی که  می آید  یادم 
می آمدم و آنها را نظاره می کردم و در کنار قهوۀ چشمانت جان می دادم. این 
می شود؛  نزدیک  گارسون  است.  من  حیات  شرط  تنها  خاطراتش،  و  کافه 
ی من و صندلی  نگاهی معنادار به جای خالِی تو می اندازد و قهوه را روبه رو
دور می شود. محو صندلی چوبی  میز  از  اشارۀ دستم،  با  خالی می گذارد. 
کافه می شوم و اشکم از سر مژگانم سرازیر می شود و خاطرات را در تلخ ترین 
ثانیه های عمرم به یاد می آورم و با یادآوری خاطراتت، کمی از تلخی ثانیه ها 

کاسته می شود...
و  دادی  پناه  بادی ات  کاپشن  در  مرا  پاییز،  بارانی  روزهای  از  یکی  )در 
گذاشتیم. دور همان میز همیشگی نشستیم و دستان مرا  کافه  هردو پا به 
کم  دستانم  سرمای  از  کمی  تا  کردی  پنهان  خودت  دستان  دور  و  گرفتی 

گارسون نزدیک می شود: شود. 
ید؟« ـ »سالم، خوش آمدید، چی میل دار
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گفتی:  گرما  با لحنی سرشار از 
ـ »همان همیشگی.«

کردی، با مهر به دو چشمان مملو از عشقت  گارسون را راهی  و با لبخند 
گفتم: زل زدم و 

ـ »ای جان دارد آن چشمانت.«
گفتی: بی پروا دستانم را فشردی و 
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»3«
ـ »ماه دل من، ماه من بمان.«

کردی. گفتن ادامۀ حرف هایت پرهیز  گارسون، از  با آمدن 
گارسون: »نوش جان!«  ـ 

خانه  به  هم  آغوش  در  امید،  از  سرشار  دلی  با  باز  و  خوردیم  را  قهوه   
بازگشتیم.(

ـ »خانم!! خانم؟«
ی من؛ سرم را باال می آورم و نگاهی می اندازم.  صدای مردیست روبه رو

ـ »اجازه هست؟« 
می روم،  خروج  درب  سمت  به  و  برمی دارم  را  کیفم  حرفی  هیچ  بدون 

گارسون نزدیکم می شود.
 ـ »قهوه سرد شد!؟ چرا میل نکردید؟!«

و من هم با بی میلی می گویم:
 ـ »بدون همان یار همیشگی، نمی شود همان همیشگی را خورد!«

و خارج می شوم و زیر باران قدم می زنم...
یایی پر از خون است این طوالنی ترین غروب آفتابی است  آسمان، در
کی و چگونه به خانه می رسم؛ جای جای این خانه  که تو را ندارم. نمی دانم 
کنار هم بودن است. سرم تیر می کشد و پهنای  سرشار از خاطرات خوش 
چای  چای؛  کردن  دم  برای  می روم  آشپزخانه  به  می شود...  خیس  صورتم 
کی، ولی دور همان میز ناهارخوری  را با اشک هایم دم می کنم و نمی دانم 

سرشار از خاطرات چشمانم سنگین می شود و به خواب می روم.


