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 نام دلنوشته: قایق کاغذي 

 نام نویسنده: فرزانه فرجي 

 ژانر: عارفانه و عاشقانه 

 مقدمه: 

 چه آروم و ساکت، رد میشي از دل رودخونه...!  

 بي اهمیت به سنگ هایي که به طرفت پرتاب میشه، مي گذري و آروم میري...  

 چه راحت و بي صدا مي گذري از دل رودخونه...!  

 بي توجه به مانع هاي رو به روت، راه رو براي خودت باز مي کني و راحت میري... 

 از یه کاغذ نازک درست شدي اما دلت مثل دریاست قایقم...  

 کاش من هم مثل تو بودم اي قایقم  

 شدم از بین مردم... سبک و آروم رد مي

 تو با وجود کوچیک بودن، دلت مثل یه دریاست قایقم... 

 

 

 سرد  سنگ

 ام، خودم رو بهت رسوندم.هاي نامرتب و کمر شکسته و نفسهاي خستهبا چند تا گل سرخ پژمرده و قدم

 ذارم،ها رو کنارت ميمیشینم و گل

 اک کردم.انگشت سردم رو به سنگ سردتر از خودم میزنم، آروم آروم با آب لکهاي که دیشب آسمون برایت باریده بود رو پ

 آد کي رو از دست دادم.افته و یادم ميي روي سنگت ميي حک شدهچهرهنگاه پر از غمم به 

 چهل روز گذشت...

تي... نمیتونم از اون پرواز پر از دردت، از اون روز برفي که اومد و با خودش بردتت، همون روزي که من متولد شدم و تو رف

 باور کنم چهل روز گذشت. یعني دیگه واقعا نیستي! واقعا نیستي؟

 گم:کوچیکي رو بر میدارم و روي سنگ دیگري میزنم و مي سنگ

 _ بابا اونجایي؟

 _ بابا دلم تنگ شده...

اي براي مردي . شروع به خوندن فاتحهزدیمگفتم بابا؟ تو بابابزرگم بودي ولي هممون بابا صدات ميحتي نمي دونم چرا بهت مي

 که از هر مردي مردتر بود کردم.

 چینمشون.دور صورتت گرد مي گل ها رو جدا میکنم و

 گم: کشم و با لبخند محزوني ميدرست شدي مثل همیشه سرحال و سرزنده و خوش تیپ. در آخر نفس پر صدایي مي

 _ خدا رحمتت کنه. 
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 روزهاي باراني 

 اش را! روزهاي باراني را دوست دارم، حتي صداي رعد و برق 

با باریدن آسمان  انگار میخواهد به ما بفهماند که بعد از هر اشک و هق هقي دلمان آروم میگیرد، درست مانند کوچههاي ِگلي که

 شود. پاِک پاک مي

 اي کاش از آسمان میآموختیم که بعد از صداي رعد و برق چنان بباریم تا صدا خاموش شود. 

 کردیم. خودمان، دلمان را با خودمان صاف ميبدون در نظر گرفتن غرور بيباریدیم کاش هر وقت دلمان میگرفت راحت مي

 مان مطمئن شویم. کاش مانند روزهاي باراني آن قدر بباریم تا از پاک شدن تک به تک سلول هاي عصبي

 کاشکي مانند روزهاي باراني بودیم، 

 باشکوه و زیبا...! 

 

 

 سوار بر تاب خوشبختي 

شاخه به آسمان  ودم که بندهایش از شاخهي گلهاي زیبا و معطر بود، تا بینهایت ادامه داشت؛ انگار اینسوار بر تاب زیبایي ب

 وصل بود. آرامآرام تاب میخوردم اما که من را تاب میداد، نمیدانستم! 

 میدهد.  تاب فقط حضور کسي را پشت سرم احساس میکردم، توانایي آن را نداشتم که به عقب برگردم تا ببینم کیست که مرا

 با تردید و متعجب پرسیدم: 

 _شما کي هستید؟! 

توانستم ميصدایي نیامد فقط و فقط وجودش در پشت سرم احساس میشد و من چه قدر آرام بودم در کنار کسي که حتي ندیدمش،ن

 بي خیال شوم و دوباره با لحن آرامي پرسیدم: 

 ست؟ _ شما کي هستید؟ چرا من آرامم؟ اصال این جا کجا ه

رعت بیشتري عقب صداي خندهي قشنگي آمد که بي اراده خندیدم. انگار همان خنده برایم کافي بود، دیگر پي گیر نشدم، تاب با س

ت بداند رفت؛ موهاي بلند و خرمایي رنگم در نسیم باد به رقص درآمده بود و من چه قدر لذت میبردم. اما دلم میخواسو جلو مي

م که با شنیدن این جا این قدر زیبا و دل نشین هست؟ مانند بچههاي کنجکاو، خواستم سوالي دگر بپرسکه آن شخص که بود؟ چرا 

 صداي نافذ و زیبایي منصرف شدم. 

یي، در دل بندگانم _ من آنم که جهان را آفرید، میان دل دریا جزیزهاي از امید آفرید، در دل آسمان خورشید زیبایي براي روشنا

  قلب پاک را آفرید.

 نمي دانم چه شد که آن قلب پاک 

 این گونه شد براي بنده ها سراب  

 اشتباه گرفتن آن را 

 با صخرهي دریا 

 نمیدانم چه شد آن روح بي ریا 

 که بود مانند آب پاک و زالل 

 شد مانند ذغال سیاه و ریا کار. 
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ود که این تاب از حرکت ایستاده بود. چه قدر جگرم آتش گرفت از صداي محزونش، شناختن آن کس برایم سخت نبود! او خدا ب

ین بار فقط من گونه با محزون سخن میگفت، شرمنده سرم را پایین انداختم، دوباره تاب تکان خورد، دوباره همان صدا آمد و ا

 سکوت کرده بودم. 

 تو مرا ،بگیر باال سرت را _ حاال که شناختي 

 که بگویم برات، چه کشیدم از دست شما. 

  بیشتر سرم را پایین بردم، با آن که گناه کار نبودم اما خجالت میکشیدم. لبخندش را حس میکردم، ادامه داد:

 _ بگیر باال سرت را اي بنده ي عزیز 

 که نخواهم گفت به تو من هیچ 

 که تو روي از این جا 

 یاري مرا ميبه یاد ن

 سرم را باال گرفتم، لبخندي زدم و گفتم: 

م و بلند _ خدایا من خیلي دوستت دارم، ازت ممنونم که من را سوار تاب خوشبختي کردي و با من سخن گفتي. بیشتر خندید

 خوندم: 

 تاب تاب عباسي -

 خدا جونم چه نازي

 

 خواد تو بازيدلم مي

 بهم نگاه بندازي

 

 بهم بگي خدایا

 شکي یه رازيیوا

 

 به من بگي عزیزم

 چه کیفي داره بازي 

 تاب تاب عباسي

 خدا منو نندازي

 

 اگه خواستي بندازي

 بغل مامان بندازي

 بغل بابا بندازي 

 از خواب پریدم و به اطراف نگاه کردم؛ پس تاب کو؟ خدا! خدا کو؟! کجا بودم؟ 

 یعني من خواب بودم؟ تعبیرش چي میشد؟ 

 چرا خدا ناراحت بود؟ چه سوال بي ربطي. 
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 زنه. ما خیلي بد کردیم، خیلي بد! ولي باز خدا مهربونه، باز برامون لبخند مي

 آره خدا راست میگفت؛ ما خیلي زود و راحت فراموشش میکردیم ولي خدا چي؟ 

 فراموش مي کنه؟ 

 نه هیچ وقت... 

   

 

 

 چي کار کنم خوب شي؟ 

 مگه نه؟ ي قشنگیه، خیلي جمله

 ه به فکرمون باشه. هامون دل خوِش این جمله هستیم ولي کیه کخیلي

 کیه که حسمون کنه، 

 کیه که آروممون کنه؟! 

 

 

 

 یه چي خیلي وقته که داره اذیتم میکنه و دوست دارم که بگم. 

 چه قدر خوب میشه به کار کسي کار نداشته باشیم. 

 یعني: 

 ربوطه، به من مربوط نیست کي دزده. کار هر کسي فقط و فقط به خودش م 

 به من مربوط نیست کي پولداره، کي فقیره، کي زرنگه، کي ضعیفه، کي خوشبخته... 

 کي بي حجابه، کي ایمان نداره؟ 

 یا بهتر بگم به ما مربوط نیست کي چه طور زندگي میکنه! 

 تنها چیزي که به خودمون مربوطه ارتباط خودمون با خداي خودمونه! 

 ...! خدا

 ذاریم. گیم دوستش داریم ولي تنهاش ميهموني که خیلي هامون مي

ریم سمت . خیلي هامون ميدونم چرا این همه مومن بودن رو براي خودمون سخت کردیم، باور کنید مومن بودن سخت نیستنمي

 کارهایي که فکر کردن بهش هم گناهه و در آخر میگیم: 

 تقصیریم! _ خدا خودش این سرنوشت رو برامون نوشته و ما بي

ارمون رو کمن واقعا متاسفم براي همچین تصور و خیال خامي، خدا به ما عقل و شعور داده یعني فکر کنیم و بعد مسئولیت 

 سرسخت قبول کنیم. 

 میگه:  ي سفید و قلم داده وارتباط ما با خدا مثل این مي مونه که خدا بهمون یک برگه

 برگه ي سفید و قلم مال تو، من کاري ندارم هر کاري کردي مربوط به خودته فقط بعدها ازت میگیرم.  این -
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م، یا طراحي کنیم، یا این جا دیگه ما باید از عقلمون استفاده کنیم که با این برگه و قلم چیکار کنیم؟ یا با خط خوش شعر بنویسی

 بزنیم، یا پاره کنیم!  خط خطي کنیم، یا مچاله، یا آتیش 

 کنیم، بعد از انتخاب باید مسئولیت پذیر باشیم. ها یکي رو انتخاب مياز بین این

 به خاطر بیمسئولیت بودن خیلي از ماها، 

 ایم، یا بدقولیم، یا بي کاریم، یا بي خونه

 ایم. یا مطلقه

 یاد بگیریم مسئولیت پذیر باشیم! 

 سر سخت پاي حرفمون بایستیم! 

شیم فقط به خاطر بي مسئولیت و فکرهاي الکیمون. امیدوارم این قدر خودمون رو اسیر ما بدون این که جووني کنیم داریم پیر مي

 شیم. گذشته و اتفاق هاي آینده نکنیم؛ چون واقعا دیگه داریم توي جووني پیر مي

 بیایم با هم به نسل هاي بعدي مسئولیت پذیري رو یاد بدیم. 

 یز خوبیه... باور کن چ

 

 

 

ي کردم، یه خونهکردم، براش جا درست ميي رنگي خریده بودم همش باهاش بازي ميیادمه بچه که بودم، وقتي یه جوجه

 ریختم... خرچیدم، واسش دونه ميقشنگ، باهاش دور تا دور خونه رو مي

 شدم. گرفت و عصبي نميکرد دردم نميزد و زخمیم ميدوستش داشتم و بغلش مي کردم، حتي وقتي با ناخن هاش چنگ مي

داد، ناراحت کردم. ولي فرداش که ضعیف میشد، جلوي چشم هام جون ميکرد گریه نميرفتم و ازم فرار ميحتي وقتي سمتش مي

 شدم... مي

 گریه میکردم... 

 عصبي میشدم... 

 دلم از رفتش درد میگرفت. 

 ه این کار رو میکرد. دوستش داشتم چون میدونستم بي اراده و ناآگا

 یعني: 

کنم، نمي دونست چون نمي  کنه ممکنه گریهدونست وقتي ازم دوري ميدونست با چنگ زدن ممکنه ناراحتم کنه، نمينمي

 دونست! 

 ها چي؟ اما آدم

 چي کارمون کردن؟ 

 ي کوچیک با یه آدم بزرگ خیلي فرق داره. یه جوجه

 یعني 

 فرقي هست بین دونستن و ندونستن، فقط تنها تفاهمشون اینه که با رفتن جفتشون ناراحت شدم، گریه کردم... 

 این جاست که با خودت میگي: 

 اصال چي فکر میکردیم و چي شد! 
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 ي خالي. نویسم، روي یه برگهخاطراتم رو مي

 با دیدن یه شکالت پاک میکردیم.  گم که چه قدر شاد بودیم، اشک هامون روگیم مياز دوران بچه

 دلمون رو با خانواده صاف مي کردیم. خوراکي هامون رو باهم تقسیم مي کردیم. 

 گفتیم: مي

 _ یکي مال من، یکي هم مال تو. 

 هامون انگشت کوچیک هم رو مي گرفتیم به هم میگفتیم: چه قدر با انصاف و عادل بودیم. تو دلخوري

 مت. _ قهِر قهر تا روز قیا

زدیم و بخند ميلحتي دوریمون هم نزدیک به هم بود. چه قدر هم ناراحت میشدیم اما فرداش باز جلوي در میرفتیم و با دیدن هم 

 گفتم: بدون دلخوري مي

 _ تو مامان شو من هم بابا...! 

 تر و جدي تر شد. رگي کینه بودیم. روزگار زود گذشت و اسباب بازیمون بزرفت، بي طمع و بچه قدر زود یادمون مي

 تر شد. اما این بار ، عروسک واقعي

 دل شد اسباب بازي! 

 اي اشتباه نگیرین، بشکنه دیگه شکسته ها! دل رو با لیوان شیشه

 

 

 

 چي شد که احساس و عاطفه رو سوزوندیم و خاکسترش رو دود کردیم رفت؟! 

 بینیم؟ چي شده که تو بیداري کابوس مي

 گذره؟ ن ميدونه چي بهموکي مي

 ها با خودمون هم قهریم. دونه که به خاطر بعضي حرفکي مي

 ها؟! ها و اتفاقچرا یکي نمیاد آشتیمون بده؟ اصال کیه که خسته نباشه از این آدم

 چرا به این زودي تنها شدیم و تو سن جووني پیر شدیم؟ 

 این اصال تضاد قشنگي نیست. 

 «ما تو جووني، پیر شدیم » 

 

 

 

تفاوت رد میشیم و میچسبیم به اوني که غرق در اتفاقات منفي و ناامید هاي جالب و قشنگ، بيهرروز داریم از کنار کلي اتفاق

 ست. کننده
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 بعد به راحتي با یه لبخند محزون میگیم: 

 _ دیگه از این دنیا خسته شدم. 

ونه که مخودم خیلي هم دوستش داریم، فقط از غرور بيدر صورتي که اصال این طور نیست، ما هنوزم این دنیا رو دوست داری

دونیم که چه قدر خوایم با خودخواهيِ تمام به همه بفهمونیم که هیچ چیز برامون اهمیت نداره!اما خودمون بهتر از هر کسي ميمي

 کنیم. مالقات ميعاشق زندگیمون هستیم با گفتن خسته شدم زندگیمون رو تبدیل به انفرادي بي

 خوایم با گفتن خسته شدم ثابت کنیم؟ کي به خودمون بیایم، ما عاشق زندگیمون هستیم چي رو ميکاش

 

 

 

 شدیم! باید به چند نفر مدام یادآوري کنیم که کي بودیم و به خاطرشون چي

 بریم نزدیکشون و بگیم: 

 _ ببین هنوز همونم، هنوز عوض نشدم پس چرا یادت رفته؟ 

 روي صورتمون بذاره و بگه:  نزدیک تر بیاد، دستش رو

 _ تو هنوز هموني؟ 

 یارن، همون بهتر که نباشم. هاشون نباشیم. ما رو به یاد نميبعد با یه لبخند ازشون دور بشیم، چون الیقش نیستن، تا جلوي چشم

 

 

 

 ي هستش. یده و طوالناگه راه آدم با کسي که دوستش داره جدا بشه، هرچند آسون و راحت باشه اما باز براي اون شخص پیچ

اه پس، فقط یه ردو راهي خیلي سخته، یه راه به سمت راست و  یه راه به سمت چپ. اما اون آدم عاشِق، نه راه پیش داره و نه 

 راه وجود داره اون هم... 

 میون راِه! 

 

 

 

 اي نداشته باشه. گناه کسیه که چارهآدم بي

، براي زندگي براي بودنش، احتیاج به بودن کسي داره که نیست، براي نفس کشیدنش، احتیاج به نفس کشیدِن کسي داره که نیست

 کردنش، احتیاج به یه هم خونه داره که نیست. 

 بي گناه ها خیلي گناه دارن، چون کسي رو ندارن... 

 چون احتیاج دارن! 

 

 

 رنگه. شهرمون رنگارنگه، پر از آدمهاي هر 
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 ان. هاشون مثل آتیش، قرمز و نارنجيبعضي

 هاشون هم مثل آب، آبي و بي رنگن. بعضي

 اي هستن. بز و قهوهسهم مثل جنگل،  هاشونبعضي

 هاشون هم مثل باد، به رنگ گرد و غبارن. بعضي

 ها فرق هست. توي شهر ما خیلي بین این آدم

 هاشون هم آتیش بیار معرکه و راحت کبریت میکشن به جنگل. مي کنن، بعضيم  روي آتیشن و حرارت رو ک ِهاشون آببعضي

 گیرن. ها ميو مثل مزاحمهاشون هم مثل جنگل، جلوي نسیِم باد ربعضي

 چه شهر رنگارنگي داریم ما! 

 

 

 

 انداختم پشتم، میزدم تو دل شهر. کاشکي میشد یه کوله داشتم، مي

 گفتم: شدم و مياز بین مردم رد مي

 برم. برم اما عشق نميبرم اما شادي نمي برم، نفرت ميبرم، غم ميبرم اما هر چیزي رو نمي_ بار مي

 یام. برم، مقصدم کوه هست و دیگه نميبرم اما هر چیزي رو نميبرم، بار ميبرم اما خنده نميگریه مي

 

 

 

ذاشتیم بارون کردیم و ميهامون رو جمع ميتمام غم چه قدر خوب میشد مثل بارون، غمها و ناراحتیمون رو بشوریم ببریم.

 بشوره و ببره. 

 خوردیم. شستیم و تکون نميمون ميچه قدر خوب میشد مثل برف روي خوشي و شادي

 گرفتیم. کردیم و باهاش سلفي هاي زیبایي ميهامون یه آدم برفي بزرگ و قشنگ با یه لبخند ناز درست ميکاشکي میشد از شادي
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