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 و باشد می پخش قابل رمانیک انجمن در صرفا دلنوشته و از خدایی که غافل بودم

 .دارد قانونی پیگرد برداری کپی هرگونه

========================================================== 

 عاشقانه ،یژانر: تراژد

ه ک یاند. جهانپا نهادم و قدم برداشتم که میلیاردها انسان در آن قبل و بعد از من اقامت داشته ی: در جهانمقدمه

در  ما را یهمه ،یگاه مغرور نشد و با استقبال گرمکه از وسعت خودش هیچ یدارد. جهان یزیاد یوسعت و بزرگ

 یآن را احساس نکردیم؟ آیا گرم یاز ما، گرم یتر از آفتاب سوزان! اما چرا تعدادگرم یآغوشش پذیرفت، آغوش

 ی! گاهیاست. آر یدنیا و جهان عجیب ی! سرگردانم! به راستدانمیما در دنیاست؟ نم یجهان همان خوشبخت

جهان را به  تر از آنمهم خدا، یقدر در نزدیک هم هستیم که وسعت و بزرگآن یگاه جهان کوچک است و ما

 ی. هزاران بار پشت سر هم نفرت دیدیم؛ عشق دیدیم؛ خیانت دیدیم؛ اعتماد واقعبریمیمزیر سوال  یسادگ

 که... .یل آناما به دل میدیدیم و صدها هزار بار هم درد کشیدیم؛ تحقیر شد

ام باعث قلبم درون سینه امیدر پ یپ یهابود که دلم از زمان و زمین گرفته بود. هربار با بغض یمدت زیاد

شب، شب و روز این مخمصه بودم؛ روز و  یبرا ی. دنبال راه نجاتدانمی. دلیل چه بود؟ نمشدینفسم م یسنگین

با من بود و من با او اما  گشتمیکه دنبالش م یاما هدفم چه بود؟ همان چیز گشتمیبه دنبال چیز ندانسته م

که بود، من از او دور بودم هرچه . 

ایم گذشتم، چرا که ارزشی برشدم و به آسانی میتوجه به زندگی افراد رنج کشیده یا نکشیده، رد میهر بار با بی

  .نداشتند

 .شود؛ تردید و شکالصه میای که سراسر وجود آن در دو حرف خزندگی

 اما برای رسیدن به یقین، راهِ چاره چیست؟ 

ی کند شروع کردیم؛ با تردید، با وسوسهاعتمادی و دروغ صحبت میای که وجود آن از دو کلمه بیبا زندگی

 فاصلهمان برگزیدیم، به آسانی، خودمان را از حقیقت گاه که خواستن را با دستانخواستن یا نخواستن و آن

پایین آمدیم و خود را به پایین رساندیم و مدتی بعد کند، سقوط می بر پایینچون آبی که از شیر دادیم و هم

مان رویایی دست نیافتنی و غریب و ای خود را به باال برسانیم اما برایپروانه چونطلب بالی کردیم که با آن هم

 .تری شدغریب

کردیم، نه خبری از بال بود عمی سوختیم و خاکستر شدیم. هر چه تالش و فکر میش چونیقین، همبا تردید، بی
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 !و نه شمعی نو

 !اما چرا! چرا؟

هدف قدم بر که سر انجام این راه سرد که بیای تاریک که از انتهایش، از آنداشتیم بر جادهقدم بر می

 !داشتیم، خبر نداشتیممی

الم کردیم؛ عاشق شدیم؛ با تردید و ترس غصه خوردیم؛ با تردید و اشک با تردیدی آشکار س !رفتیم برای رسیدن

  !و ناله و درآخر چشم بستیم با تردید

توانستم جوری داد بزنم وسخن بگویم که آری! من مطمئنم مطمئنم ای کاش می !آری! حال، یقین، تو کجایی؟

 تو کنم که های وجودم درک این را میتو هستی و تو را با تک تک سلول

 !هستی و به خود بفهمانم تو نیز هستی

نگریستم و بلند شدم شدند، میها که صبح میها که ظهر به ظهرها که شب و به شببا نگاهی سرد به صبح

 های گفتند بچهام. میروزهایم را بی تو شروع کردم و پشت سر گذاشته

ل به این حرف پی بردم و توانستم آن را تر هستند؛ حاکوچک، روح پاک دارند و همچنین به خدا نیز نزدیک

دیدم؛ تو را ای دلم پاک و صاف بود که تو را همیشه همراه خود میدرک کنم. به راستی من در کوچیکی اندازه

این تو  .ماندمخواستم و من بودم که همیشه از تو غافل میمیخواندم و هر روز با عشق تو از خواب برعشقم می

 !ماندمحظات با من بودی و این من بودم که همیشه تو را فراموش و از تو غافل میی لبودی که در همه

  !پر از مهربانی بودی، پر از عشق بودی و در آخر همیشه به یاد من بودی من غافل از تو

 !ای میان من و تو ساختندفاصله

اد که دیگر حتی با اسمت غریب و دانم در چه زمانی این فاصله شکل گرفت اما بین من و تو چنان فاصله افتنمی

  !نام بودیخودت برایم گم

 !های دیگرانمسبب این همه فاصله چه کسی بود؟ گویی حرف

  !ای ارزش نداشتیشدم چراکه تو دیگر برایم ذرهام میقدر غرق در کارهای روزمرهدر زندگی آن 

 . کردمهای کوچک، ناامید از خودم بودم و لعنت بر جهان میبا شکست

  !چو وقتی گفتند خدا را باید حس کردوقت نفهمیدم همهیچدرک حرفایی را که باید گفت یا که حس کرد را 

 

 !و در آخر شک و دروغ اعتمادیشک! شک و نیرنگ، شک و بی

ام را بدون شک و تردید کنم و در مسیری تصمیم داشتم زندگی .هایی اندیشیدم که به سراغم آمده بودندبه شک
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چون طالیی برایم بدرخشد چراکه روشنایی چراغ برای راه بر دارم که یقین در آن پیدا و همچنین هم قدم

 !حل چه بود؟درست است اما راه

  .تالش، تالشی که اولین وظیفه انسان است

 .هایی در زندگیم رنگ گرفت که رنگش را دیر دیدم. رنگی که بعد از دیدن آن وحشت کردمخدا، لکه

 .زدی که تنها تاریکی در آن به من چشمک میمشکی! رنگ

 .کار جلوه بدهندخدایا! مسببش من بودم؟ خدایا! سخت است هدفت گناه نکردن باشد اما اعمالت گناه

 .سخت است نخواهی گناه کنی اما اتفاقاتی در زندگیت بیفتند که تو را وادار کنند

  .سخت است صدایت بزنم ولی جوابم را ندهی

 ی مشکین در این قلب سفید ایجاد شد؟مان سفیدِ سفید نبود؟ چرا لکهگِل ما را آفریدی قلب مگر وقتی با

 !شود روی تو حساب باز کرد. کمکم کن! کمکم کنخدایا! همیشه و هروقت می

هایت که حد و حساب هایم، ترکم نکردی؛ پیشم ماندی؛ با همه مهربونیهای تنهاییتنها کسی بودی که لحظه

  !مکم کنندارد ک

کمکم کن عاشقانه و خالصانه  .کمکم کن وقتی که درکم بیشتر شد، شعورم بیشتر شد، بیشتر به تو نزدیک شوم

 .به سمتت به پرواز و یقین در بیایم

 .هایت کن که شک و تردید از زندگیم خداحافظی کندمن را جوری غرق در دریا مهرونی

 .خوانمآیم و برای چه برایت میسمتت می کمکم کن درک این را پیدا کنم که برای چه به

شدند و در آن ی اشک هم، از چشمانم دور میهای سیاهی بر قلبم نشستند و با هر دانه، حلقهاندک اندک دانه

  !شد، اشک از چشمانم خداحافظی کرده بود اما بغض نهزمانی که وجودم تیره و تار بود و دیگر نوری نمایان نمی

  !نشست و گویی قصد خفه کردنم را داشتتر از قبل در گلوی من میگینبغضی که هربار سن

چشم گشودم؛ چیزی ندیدم؛ هیچ چیز در آن مشخص نبود؛ هیچ چیز قابل تشخیص و درک نبود و حال، این من 

  .بودم که در ظلمتی گیر افتاده بودم که راه فراری نداشتم

یک بود؟ چرا قادر به دیدن چیزی نبودم؟ قدم تند کردم برای یافتن قدر تارزندان بود؟ نه! زندان نبود! اما چرا آن

 .رفتمدیگری نبود و من هم بیشتر و بیشتر در حفره تاریک و ترسناک فرو می حلی اما جز تاریکی چیزراه

 !ای که نفس کشیدن در آن غیر ممکن بوددر حفره

هایم یکی پس از دیگری بر روی نداشت. اشکهایی که غرق بودم، وجود دیگر هیچ هوایی در اعماق تاریکی 

های اشک من پدیدار آمدند. با آخرین توانم صدا زدم و همان موقع نوری در هالهلغزیدند و پایین میهایم میگونه

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 و از خدایی که غافل بودم

Romanik.ir  6  رمـانـیـکــانجمن 

 هدیه قلی زاده امیری

 .های قلبم پیدا کنم و ببینمهای پاکیشد. فریاد زدم و موفق شدم. آری! موفق شدم نور را در انعکاس زیبایی

 !رنگ بودند و اکنون صفحه قلب من سفید بودگمان بودند، بی هایی که بیی سیاهییافتم که همه

 .کندخواند و توجهم را جلب میدوباره همانند قبل، طنینِ صدایی مرا به خود می

 .زنیها با من حرف میخدای مهربان من! تو با زبان خورشید، زبان باران، زبان ابرها و همچنین با تمامی برگ

زنی و این من هستم که بهار خزان، تابستان سوزان، پاییزخنک و در آخر با زمستان سرد با من حرف می تو با

 !همیشه از تو غافل و از تو دور هستم

چو باران فصل زرد هایش بگذارم و همکس نبود که سر بر شانهترین روزهای رنگارنگ زندگیم که هیچدرسخت

خواستم باشد چه میظه لحظه از دردهایم گفتمت! از آرزوهایم گفتمت و از آنببارم، درمقابلت چنان باریدم و لح

دادی و این تو هایم گوش میخواستم شود اما نشد و این تو بودی که همیشه به تمامی حرفچه میو نبود، از آن

 !ماندمبودی که آیه آیه امید، عشق و صبر نثارم کردی و من هم همانند همیشه غافل از تو می

 .کندکس دستانش را به سمتم دراز نمیزنم، هیچشوم که هر چه فریاد میمن بی تو در گردابی اسیر می

گاهم باش، پشت وپناهم باش و کمکم کن. از درگاه و خواهم بایستم اما با پاهای خودم و با کمک تو! تکیهمی

 !ات ناامیدم نسازبزرگی

 .کس نیستکسی که تو را دارد، تنها نیست، بی

 .کنندهایم تورا لمس میترینم و همه چیز را با تو دارم و هر کدام از سلولمن با تو عاشق

چون کوهی مستحکم، از من همیشه به تو پناه آوردم، همیشه تو با من بودی و همیشه یاریم کردی و هم 

 .محافظت کردی

 !خدایا! عاشقتم! دوستت دارم ای عزیزترینمبگذار تنها باشم. تنهای تنها! دور از هر کس دیگر اما فقط با تو. 

دانم! خدایا، دانی و من همانند همه نمیچه تو میهمیشه در کارهای تو حکمتی پنهان است و من غافلم از آن

 !خودت را از من نگیر

های دیگر در طول زندگیم و باز هم همیشه یارمان تر از هر امتحانقدر امتحاناتت سخت است، حتی سختچه

  .چون خود جاودانه کنهای ما زنده دار و ما را همش و یاورمان بمان. یادت را در دلبا

بینم که در هرلحظه تلخ و شیرین از زندگیم، غمی در دل کوچک خود دارم، غم اندیشم میخوب که می

ک من، تر و فراتر از غم هست و ای کاش صداقت و دل کوچهمیشگی جدایی از تو! آری غم نیست، چیزی بزرگ

 .هایم که پاک و سفید بود، باشدهمانند کودکی
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خواهم برای یک روز یا یک سال، بلکه تا آخر عمرم مرا بپذیر! من همانم که حال خدای مهربانم! مرا بپذیر، نمی

  !دلتنگ لحظات بودن با تو هستم. آن لحظه که من، من نیستم و هر چه هست و خواهد بود، تویی

 .بستی برسمنهانم به بنر راه تو پا مینگذار برای قدمی که ب

 !های کوچکم را بگیر و در قلبم طلوع کندست

روی! تو هر لحظه با منی و این من عشقی که هرگز غروب نخواهد کرد، ای عشقی که هرگز پشت کوه نمی

 .ای دریغ نکنیکنم که خودت را از من ذرههستم که همانند همیشه تمنا می

ات زندگی کنم و عشق بورزم و ثانیه به ثانیه عمرم را با هر ضربان قلب همیشه تپنده بگذار من لحظه لحظه،

 !عشق بگیرم

گاه تورا فراموش ترین مهربانان! ای داناترین دانایان! مرا به بزرگی خودت ببخش. ببخش که گهای مهربان

ای مرا به حال خودم رها نکن و هکنم که تو را دارم، که هر ثانیه با من هستی و حتی لحظفراموش می !کنممی

 !چشمانت را ازمن نگیر

  

ی خوب تو های با تو بودن را از من حقیر مگیر. کمکم کن بندهی وجودم! این لحظهخدای من! عشق من! همه

  .ی پسندیده تو و رها و دور از هرگونه آتشباشم؛ خوب خوب! درست همانند اسمم، بنده

ام فرود آیا حال که قطرات اشکم یکی پس از دیگری بر گونه مانم؟افل از تو میو حال آیا من همانند همیشه غ

سازند؟ حال که باران رحمتت در حال باریدن است و هایم را برطرف میای از این همه دلتنگیآیند، آیا ذرهمی

ه چ هستیم و تو همکنی من با تو هستم و همانند همیشه این ما هستیم که بی تو هیاین تو هستی که زمزمه می

 !چیز

 .رندمیدارانت بی تو میای نگذار من از تو غافل بمانم؛ چرا که دوستوای خدای من! لحظه

قدر تنهایی که در آیه آیه که آنکردم، به تنهایی تو پی بردم؛ به اینو آن لحظات که سوره توحید را قرائت می

رین تترین دارندگانی! مهرباناین را هم فهمیدم که دارندهگویی اما کسی و تنهایی خودت میسوره توحید از بی

کنم که مرا ببخش و آغوشت را ترین بخشندگانی! پس پروردگارا در محضر خود طلب میمهربانی! بخشنده

 .غافل نمانمای از تو همیشه به رویم باز بگذار که من حتی لحظه

جا که بزرگواری کردید و منت گذاشتید بوسم از همینخب قبل از هرچیزی واقعاً ممنونم و دست همتون رو می

 .این دلنوشته تراژدی )و از خدایی که غافل بودم( رو لطف کردید و خوندید

من ازتون مجدد بابت  ...دونم چی بگم! خوشحالم که برای پست پایانیم باران درحاله باریدنه و منواقعاً نمی

ای احساسم رو بهتون رسونده باشم و که تونسته باشم حداقل ذره کنم. امیدوارمخوندن دلنوشتم خیلی تشکر می
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کنم حتماً و حتماً نظراتتون رو بهم برسونید کنم، تمنا میدر حد توقعتون راضیتون کرده باشم. خواهش می

 .کنید و خواهید کردترین کار رو در حقم میچراکه با ارزش

کنم که کم لطفی نکنم و وقتتون رو هدر حتی شعرام سعی می من در حد توانم در هر خطی ازداستانام، رمانام و

که برای خوندن یا هرچیزی وقت گذاشتید پیش خودتون بگید اه این چی ندهم چراکه بعدش بخواهید از این

 ! خدا لعنتش کنه بود

 . ...یا

عی کنم در حد توانم سخوام گم نظراتتون رو حتماً بهم برسونید اینه که میکه میکنم از اینپس خواهش می

اشکاالتم رو بگیرم چرا که راه طوالنی هنوز پیش روی من هست یا حتی اگه راضی نبودید و بدم بود بهم عرض 

کنید دیگه اگه چیزی گفتم که باعث ناراحتی و... شد به بزرگی خودتون ببخشید و حاللم کنید بازم ممنونم از 

  !های نازتونبا نگاهی شما عزیزانم همه

 Hediye_7 سترسی من از طریق سایت عالی رمانیکد

 .صبرانه منتظر نظراتتون هستم و خواهم بودبی

 یاحق)انشاهلل همیشه خداپشت و پناهتون باشه( 

 -هدیه-دار شما*دوست
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 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی»

 

 

 

 

 رمانیک بازدید فرمایید. برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت

 این لینکبرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.

 

های رمانیک در شبکه
 :اجتماعی
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