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 دلنوشته  الهه شرقی فرزانه انجمن رمان فور

 

 ))بسم هللا الرحمن الرحيم(( 

 الهه شرقي نام کتاب:

 نويسنده: فرزانه فرجي کاربر نودهشتيا

 ژانر:عاشقانه،حديث النفس

 مقدمه:

 گاهي دلت مي گيرد و چاره اش چند کلمه ي دل نشين و کوتاه است...

 گاهي هم سرد و بي روح...

 گيري و خودت را به دنياي حروف مي سپاري.گاهي با نوشتن چند کلمه آرام مي

 شوي...شوي و از دنياي خودت سير ميگاهي هم با خواندن چند کلمه داغون مي

 شوم و اميدوارانه به زندگي ام نشاط مي دهم و ادامه اش مي دهم.از بارش حروف الفباي فارسي بر سرم، غرق لذت مي

 ري از هيچ و تهي است.زندگي من عا

 من خودم هستم؛ در دنيايي از خاطره و احساس.

 من فرزند کلمه هستم.

? 

 #پارت يک

 دلداري منتظر است..                         

 

 هنوز هم دوري و تاريک...

 سردي و دردناک...

 خواهي بروي؟تو کجا مي

 جايي بهتر از قلبم؟

 

 آيا دلداري منتظر است؟

 هايم...من اين جا تن

 من رو دست که مي سپاري؟

 توي جماعت پر ادعا؟

 شايد به دست دوستي؟

 شايد هم دشمني؟

 من اين جا تمام شده ام

 اما تو نبين و بگذر

 انگار نه انگار که...
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 دلداري اين جا منتظر است...

  

  

 فرزانه فرجي

? 

 #پارت دو

 کفش جا مانده                              

 گمانم وقت رفتن، کفش هايت را پايت نکردي که نفهميدم کي رفته اي...

 همان قدر آرام و بي صدا

 حتي نگاهي هم به پشت سرت نيانداختي..

 نترس؛ براي خودم نمي گويم

 نگاهت را خواستم

 تا کفش جا مانده ات را از روي زمين برداري

 که اين يادگاري، مرا

 از کار و زندگي ام انداخت.

  

 انه فرجيفرز

? 

 #پارت سه

 اشک هاي پنهون                               

  

 بخواب آروم... بزار آروم

 بباره اين اشک هاي پنهون...

 

 دونمبخواب آروم که مي

 خسته بودي

 از اين دنياي ناآروم...

 

 بخواب آروم که جات خوبه

 باباي خوبم، تو آسمون خوابه...

 

 بخواب آروم، که آرومم
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 تو خوابيدي و من هنوز بيدارم...

 

 بخواب آروم که تنت،

 يه عمره آروم نخوابيده...

 

 اي گل پر پر! 

 بي تو سخته اين روزها رو سر کرد...

 

 بخواب آروم

 که تنت آروم گرفته با دست هاي سردت...

 

 بخواب آروم که آروميم

 دم آخر به خدا سپرديمت...

 

 بخواب آروم که جات خوبه

 ر بزن آروم...بين ابرها پ

  

 فرزانه فرجي

  

? 

 

 #پارت چهار

 واقعي يا مجازي؟                                

  

 شنآدم ها از دنياي واقعيشون خسته شدن و روز به روز به دنياي مجازي نزديک تر و وابسته تر مي

 نمي دونم مقصر اين، واقعيست يا مجازي!

 شه...ولي اين رو مي دونم که داره دير مي

 انگار عادت داريم که از چيزهاي قشنگ دوري کنيم و دنبال چيزهاي الکي بريم.

چند روز پيش با خانومي مالقات داشتم؛ از بيماري قلبيش و فشار خونش حرف مي زد. کنجکاو پرسيدم: چه کار مي کني که 

 نهايت تاسف رسيدم، ولي جوابش چي بود؟شي؟ در جوابم حرفي رو زد که به آروم مي

 من خيلي رمان مي خونم و به دنياي مجازي ميرم. -

 + حاال چرا رمان؟
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 دن؛ سرگرم کننده هستن و همين طور آرامش بخش.خب رمان ها به آدم حس خوبي مي -

 + پس همسر و بچه هاتون چي؟

 .براي اون ها هم غذا درست مي کنم، بعد دوباره رمان مي خونم -

 + فکر نمي کنيد خيلي از خانوادتون دور هستين؟

 خب من بيماري قلبي دارم و نبايد هيجان زده يا ناراحت بشم. -

 شه؟+ که اين طور. پس تو رمان ها چيزي باعث ناراحتي و هيجانتون نمي

 چرا، ولي اون ها پايانشون خوشه و عصاب خوردکني نيست. -

زندگي ما هم مثل رمان مي مونه و پر از اتفاق هاي خوب و بد، هيجان و ناراحتيه. حاال لبخند تلخي زدم و در جواب بهش گفتم:

ما تو دنياي واقعي چيزهاي قشنگتري هم داريم که اون هم واقعي بودن هست. شما مي تونيد از اون آرامشي که کنار خوندن 

قعي داشته بشين. پايان زندگي رو خودمون مشخص مي رمان يا دنياي مجازي پيدا مي کنيد، کنار همسر و فرزنداتون در دنياي وا

 کنيم که خوش باشه يا بد...

به نظرتون اگر همون ميزان دقتي که براي خوندن رمان و دنياي مجازي داريد، به فرزند و همسرتون داشته باشين بهتر نيست؟ 

 يا واقعا نمي تونيد اين آرامش رو کنار خانوادتون داشته باشين؟

 م فکري کرد و با لبخند ازم دور شد.در جواب سوال

 حرف هام به اين معنا نيست که دنياي مجازي بد هستش! نه اصال؛ دنياي مجازي خوبه ولي کنار دنياي واقعي بهتره...

 حاال تو بگو...

 واقعي يا مجازي؟

  

 فرزانه فرجي

? 

 #پارت پنج

 فتيم:کاشکي مثل بچگي هامون انگشت سبابه مون رو زمين مي ذاشتم و مي گ

 غم ... پر

 غصه... پر

 گريه... پر

 ناراحتي... پر

 دل شکوندن ... پر

 تنهايي ...  پر

 من و دردهام باهم ... پر

. 

. 

. 

 و بلند مي شديم و پي زندگيمون مي رفتيم...
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 فرزانه فرجي

? 

 #پارت شش

 بيا بازي -

 + مثال چي؟

 مشاعره که با حرف نون تموم بشه. -

 باشه -

 + شروع کن

 غم پنهون -

 + لب خندون

 چشم گريون -

 + گل باغبون

 دل داغون-

 + حس بارون

 دست لرزون-

 + آخه چرا؟

 + همه شون هم خونه ي من هستن

 نون و تمام... من بردم.

  

 فرزانه فرجي

? 

 #پارت هفت

 کوه به کوه نمي رسد، ولي آدم به آدم مي رسد.

 اين چنين است...

 اين را بارها شنيده ايم، با اين حال باز به بدترين نحو دل مي شکانيم.

 اين را مي دانيم و بي انصافي مي کنيم.

 نمي دانم؛ شايد محکم بودن را از کوه نياموختيم...

 شايد خودمان مقصريم...

 اريم.مقصريم که نمي توانيم مانند کوه کنار هم بمانيم و تحت هيچ شرايطي هم ديگر را تنها نگذ

 اما تو يار من باش...

 بمان...
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 بمان تا برايت کوهي شوم که بر من تکيه کني.

 ميان هر کوه و صحرايي، دلت قرص بماند که محکم کنارت ايستاده ام.

 بيا دل هايمان را به کوه بزنيم

 رها؛ همچو نسيم، خاک همچو خاک، سخت همچو سنگ،

 استوار همچو کوه...

  

 فرزانه فرجي

? 

 ت#پارت هش

 از قديم گفتن:

 وقتي خدا درد مي ده، درمان رو هم مي ده... -

 خب آره، درسته. خدا هميشه تا حد ظرفيتت بهت درد مي ده تا بتوني تحمل کني و باز هم سر پا شي و به زندگيت ادامه بدي

 ولي...

 اگه آدمي بهت درد بده، درمون مي ده؟

 با اين حال

. 

. 

 مي توني تحمل کني؟

 شه سر پا شي؟اصال مي

 مي توني به زندگيت ادامه بدي؟

 اين جاست که مي فهمي حرف هاي آدم ها بيشتر درد داره...

 اين جاست که ميگي خدا درد نمي ده و بنده ي خدا درد مي ده...

 اين جاست که مي فهمي فرق خدا با بقيه چيه

 اين جاست که مي فهمي خدا خودش درمانه

 حاال خودت انتخاب کن

 ( دردي که خدا مي ده رو مي خواي؟1

 ( دردي که آدم ها بهت مي دن رو؟2

  

  

 فرزانه فرجي

? 

 #پارت نه
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 اوني که دل نداره، گناه نداره؛ فقط احساس نداره...

 اوني که عروسک نداره، گناه نداره؛ فقط پول نداره...

 اوني که بچه نداره، گناه نداره؛ فقط عصاي دست نداره...

 نداره، گناه نداره؛ فقط هم سفر نداره... اوني که عشق

 گناه رو اون کسي داره که مي گه:

 من هم خدايي دارم... -

 گناه رو اون کسي داره که مي گه:

 کاش بابام زنده بود... -

 مي گه:

 کاش يه بار ديگه مي ديدمش... -

 کاش بغلش مي کردم -

 کاش... -

. 

. 

. 

 اي کاش

  

 فرزانه فرجي

? 

 #پارت ده

بابابزرگ! يادته مي اومديم خونه تون، کنترل رو به هيچ کس نمي دادي و همه رو مجبور مي کردي تا اخبار گوش بديم و با اين 

 که خودت اصال بهش توجه نمي کردي، تا بفهموني و بگي که بزرگ همتون من هستم و بايد به حرف هام گوش کنيد...

يک کت و شلوار عوض مي کردي و بعد عصر مي بردي خشک شويي تا لباس يادته چه قدر عاشق لباس هات بودي و هر روز 

 هات مثل هميشه نو و اتو کشيده باشه؟

 شد...با هر اخمي که مي کردي، پشت بندش يک لبخند خوشگل مي زدي که دلم آب مي

ي. به حالت دستور مي شد، ظرف همه رو پر ميوه مي کردي و کلي آجيل رو به رومون مي ذاشتي و اخم مي کردوقتي عيد مي

 گفتي: همشون رو بايد بخوريد و بعد برين

شه، با اخم بيشتر مي گفتي: همش رو مي خورين. اگه طول کشيد، حاال ما هر چي مي گفتيم بابابزرگ اينا تا فردا هم تموم نمي

 شب هم اين جا مي مونيد و فردا صبح مي ريد 

 پس پسرا جيباشون رو و دخترا کيفاشون رو پر کنن. که با اصرار ما براي رفتن با ناراحت مي گفتي:

 آخ بابابزرگ! چقدر مهربون بودي و نمي دونستم، چه قدر بزرگ بودي که نمي ديدمت.

 بابابزرگ! نامرد نبودي که، چرا به خواب همه رفتي و من نه...

 دلم برات خيلي تنگ شده دورت بگردم.
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? 

 

 #پارت يازده

 گاهي

 اي، دلت را مي شکنند...به راحتي ليوان شيشه 

 دهند...به راحتي قاصدک، روحت را بر باد مي

 کنند...به راحتي قايق چوبي، خودت را رها مي

 دهند...به راحتي پروانه، ذهنت را پر مي

 کنند...به راحتي باران، چشم هايت را اشکي مي

 بي خيال باش؛ ولي تو هم

 به راحتي دل بکن، مثل دريا

 به راحتي سنگ شو، مثل کوه

 به راحتي سرد شو، مثل يخ

 و اين است...

 جواِب جوانمردان به ناجوانمردي...

  

 فرزانه فرجي

? 

 #پارت دوازده

  

 دنياي مجازي رو دوست دارم و همش با خودم مي گم: 

 کاشکي يکم شبيه آدم هايي باشيم که تو دنياي مجازي هستيم... -

با يک ايموجي نشون مي ديم؛ مثل وقت هايي که از يک جمله اي خوشمون مياد؛ بدون اين که به راحتي عکس العملون رو 

طرف رو بشناسيم و زورمون بياد اليک مي کنيم و در ادامه، يک گل سرخ کامنت مي ذاريم و مي گيم: اليک داري! دمت 

 گرم...

 .شد و مي رفت..داديم و تموم ميعصبانيتمون رو با يک ايموجي نشون مي

 عشقمون رو با يک قلب قرمز و ناز به ديگرون مي فهمونديم.

 مهربوني هامون رو به اشتراک هم مي گذاشتيم.

 اي کاش احساسات دنياي مجازي رو جايگزين دنياي واقعي مي کرديم.

 ها نمي گذاشتيم.شايد ديگه به راحتي قلب هامون نمي شکند و از هم فرسخ ها دور نمي شديم، با وجود فاصله ها هم ديگه رو تن

  

 فرزانه فرجي

? 
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 #پارت سيزده

 يادش بخير...

 که يادمون رفت دنيا دار مکافاته!

 چه قدر ما آدم هاي بي گناه، گناه داريم

 چه قدر ساده، چه قدر مظلومن...

 آدم هايي که همش مهربونن

 چه قدر راحت دل شکونديم

 با اين که جزاش رو خوب مي دونيم

 چه قدر بي رحميم با آدم دل رحم

 چه آسون مي گذريم از خطامون

 چه راحت دل مي ديم به آدم نادون

 چه قدر خوبه که مي دونيم

 بهشتي هست تا آروم بگيريم

 چه قدر بده که دل گرم بشيم به آتيش جهنم

 ولي تو خوب باش تا خوش باشي

 کنار دلت پاکت باش تا آروم باشي

  

 فرزانه فرجي

? 

 چهارده#پارت 

  

 يادش بخير؛ بچه که بودم، وقتي يک مسيري رو مي رفتيم، راحت بغض مي کردم و سرم رو کج مي کردم و مظلوم مي گفتم:

 خسته شدم -

 و کسي که کنارم بود، مهربون گونه ام رو مي بوسيد و آروم مي گفت:

 دردت به جونم! يکم ديگه بريم، مي رسيم  -

 وباره راهي مي شديم و بعد چند قدم دوباره مي گفتم:و دستم رو محکم تر مي گرفت و د

 پوف! خسته شدم -

 و اين بار تو آغوشش مي رفتم و لبخند ژکوند مي زدم و به آدم ها دست تکون مي دادم.

چه قدر اون خسته بودن با خسته بودن االن فرق داره. کاشکي باز هم مي شد گفت "خسته ام" و يکي بگه "فقط يکم مونده، صبر 

 ن" و دوباره بگم "خسته ام" که با لطافت بغلم کنه...ک

 اي کاش گفتنش آسون بود که بشه بگيم:

 خسته شدم... -
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 گه:شم، انگار يک ندايي ميولي هر بار که خسته مي

 برو بچه! خسته شدم چيه؟ حاال کجاش رو ديدي... -

 دم.من هم مثل هميشه دوباره با يک لبخند ژکوند به زندگيم ادامه مي

  

 فرزانه فرجي

  

? 

 

 #پارت پانزده

 دوست دارم عظمت کوه رو داشته باشم که هر کسي نتونه فتحم کنه...

بفهمونه که فاتحم شده  اون قدر پا به پام بياد که به نقطه ي اوجم برسه، تا بتونه پرچم فتحش رو وسط قلبم بکوبه و به همه ي دنيا

 و از عمق وجودش داد بزنه:

 باالخره تونستم فاتحش بشم. من فاتح اين جام! -

 و من هم چندين برابرش صداش رو توي تمام آسمان به حالت اکو پخش کنم و بگم: آهاي آدم ها! بشنويد. اينه عظمت من...

 من سخت به دست ميام؛ حتي فراتر از ذهنت

 سرماي وجودم عبور کن تا فاتحم بشي. اين رو بدون اگر بفهمم عشقت الکيه، يخت مي کنم. براي اثبات خودت از

 من کوهم؛ چسبيده به زمين و دور از آسمان

 من هم رنگ خاک خاکي هستم 

 اگر مي خواي فاتح ليلي باشي، مثل فرهاد فاتح کوه باش...

  

 فرزانه فرجي

 


