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 انجمن رمانیکآرمیتا حسینی کاربر  | آوای خدا

 
 خالصه:

 قدم من در که بودند لحظات این فهمیدم امروز اما هستم؛ لحظات زدن قدم درحال کنممی گمان هاستسال من

 زدند!می

 گرفتم یاد هامدت از بعد امروز

 دهم! گوش و بنشینم لحظه یک زدن حرف و دویدن جای به

 دهم!می گوش خدا آوای به و نشینممی خدا زیبای نقاشی این روی تراش، خوش و زیبا یصخره این روی امروز

**** 

 !نگاهم کن

 ام تا مرا بهتر ببینی؛باالی صخره ایستاده

 بینیهرچند همیشه می

 !تر نگاهم کنبار دقیقاین

 !اممحتاج نگاهت شده

 !انتظار نور چشمانت هستم نور و خسته درچون خورشیدی بیمن هم

 !نگاهم کن

 بینیمیکنارم باش و بگو که 

 غمم را،

 بغضم را،

 !ام راتنهایی

 !بینی خسته شدنم از جنگ با زندگی رابگو که می

 !بگو

 بیا نگاهم کن،

 !اممحتاج نگاهت شده

**** 

 هایت تنها نگذار،مرا پیش آدم

 !ها سرد و سنگین هستندآن

 !کنندرا دارند و قلبم را از تپشش پشیمان می ها قصد کشتن روحمآن

 !گویمقدر صادقانه سخن میباری باشد که انشاید این اولین

 آورم؛گوید به زبان میهرچه قلبم می

 کنمگویم، سخن قلبم را به شکل دیگری بیان میها سخن میاما وقتی با آدم

 رجمه دارند و منفهمند، نیاز به تها هیچ گاه معنای سخن قلبم را نمیآن

 .ی ترجمه ندارمحوصله
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 انجمن رمانیکآرمیتا حسینی کاربر  | آوای خدا

 
 !بوی تعفن این شهر را در برگرفته

 !بو تمام شدهای خوشآن دنیای رنگین و خوب با گل

 !آیدها بوی تعفن و زباله بیرون میخدایا! بیا و ببین چگونه از سخنان و کارهای انسان

**** 

 !خدایا

 !اعدامم کنند خواستنداین روزها کارم به جایی رسیده بود که می

 !دهندنماها شنیدن دروغی شیرین را به حقیقتی تلخ ترجیح میاین انسان

 !ها بیان کردم و سرم تا باالی دار رفتمن حقیقتی راجع به آن

 کردم چه میشد؟گفتم و آن حقیقت را مانند هزاران انسان دیگر مخفی میحال اگر به دروغ چیزی می

 !ن انسان را دریافت کرده بودمتریشک مدال بهترین و محبوببی

اندکی دیگر در این دنیایی که بوی کثافت  کردم تا بتوانمها التماس میریختم و به آنآن لحظات اشک می

 دهد، زنده بمانم؛می

 !کنمچنین نمی اما اگر اکنون باالی دار باشم،

 !بگویمخواستند بابت حقیقتی که گفتم معذرت خواهی کنم و دروغ ها میآن

 گویند؟ست که از آن سخن میلت و درستیاین همان عدا

**** 

 !خدایا

 .امها عبور کردهای در متنهای کلیشهحالم بد شده است! این روزها از بغض

 دیگر بغضی نیست،

 ای نیست،سنگینی

 !ای نیستخفگی

 !نیستندها نیز اند! آنام نیز از باریدن خسته شدههای روی گونهنه! هق هق و اشک

 !هاست. من آنمیا نسانای؟ دست ساختهها را دیدهمجسمه باشکوه وسط میدان

 !هارحمی انسانخود آن! همان مجسمه لبخند به لب و ایستاده وسط میدان بی

 !دانند این مجسمه وجود دارداندازد و گاهی حتی نمیکنند، گاهی تک نگاهی به مجسمه میها عبور میآن

 .کنمها ایستاده و نقش یک مجسمه را ایفا میماشین من در وسط عبور

 !کنند سخت استهایی که فقط احساساتت را له میآدم بودن بین حیوان

**** 

 !خدایا

 !اند درست مانند منفریادها خسته شده

 !رسدهای بسته به گوش میکسی، صدای فریاد و صدای ناله، از پشت لباین روزها صدای بی
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 انجمن رمانیکآرمیتا حسینی کاربر  | آوای خدا

 
 !ای خیلی چیزها، خیلی دیر استگاهی دیر است بر

 که با تالش حقیقت را اثبات کنی، خودت را و سخنت را اثبات کنی چیست؟ی اینفایده

چند دروغ  ااش چیست وقتی حتی اگر اثبات کنی، مردم با قانون خود پیش خواهند رفت و حقیقت تو بفایده

 شوی؟شود و تو متهم میپوشیده می

 شوی،باز متهم می

 اول متهم بودی، از همان

 !حال با اعتراف به حقیقت نیز متهم خواهی ماند

 !ها مظلومها تو ظالمی و آندر قانون آن

 عدالتی و نامردیشان بگویی؟ای دارد لب باز کنی و از بیچه فایده

 ای دارد؟چه فایده

 !کشم تا نه انسان، بلکه خدا نیز بشنودبندم و از پشت لبانی بسته فریاد میلب می

 !خدا

**** 

 !محتاجم

 !کنیهایت، عشقی که روی سرم آوار میمحتاج دوستت دارم

 !مردملرزیدم و در آغوشت میای کاش عشقت زلزله بود و من می

 !وار روی این صخره در انتظارت نشستهدارَت دیوانهخدایا! دوست

که تو ه فرار کنند؛ اما دریغ از اینکشند تا از این فاضالب گناها به امید در آغوش گرفتنت خودشان را میبرخی

 !کنینامه مهمان خود نمیکسی را بدون دعوت

 !بینندها بعد از مرگ نیز تو را نمیآن

 !آیند؛ اما نه نزد توهای ناخوانده میمهمان

 !نامه نداده بودیتو که دعوت

**** 

 .توانم نزد تو بکنمهایت را فقط میگالیه انسان

 !حتم دارم مرا خواهند کشتها بگویم، اگر به آن

 .کنندگفتم که حقیقت را قبول نمی

 !توانند تحمل کنندشان باشد را نمیشک شخصی که مشابهدانند؛ اما بیها خودشان را خوب میآن

 یک روز مانند خودشان رفتار کردم،

 !شدها و اژدهای دو سر دیده نمیقدر عصبانی شدند که تفاوتی بین آنآن

 !سوزدها میهدلم برای آین

 !خورندخوب است با دیدن این همه زشتی ترک نمی
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 انجمن رمانیکآرمیتا حسینی کاربر  | آوای خدا

 
 :گفتاگر آینه زبان داشت می

 !شما بسیار زشت هستید -

 .خوردو در نهایت سنگ می

**** 

 !رسیدم که انسان خوبی وجود ندارد؛ اما وجود داشت؛ ولی داشت! یعنی دیگر نداردکم کم داشتم بر این باور می

 !باران کردند و دیوانه و مجنون نامیدندسنگمردم آنان را 

 .اندها چه شدهسپس مشخض نشد آن

رنگ جماعت شد حتی اگر رنگ جماعت رنگ یک فاضالب باشد، تو حق نداری باید همیشه مانند همه بود، هم

 !تغییر رنگ بدهی

 !قدر از رنگ جماعت تنفر دارمچه

 !سارم کنندسنگمن دوست دارم رنگ خودم را نمایان کنم و آری، 

 !اگر خودم بودن جرم است، بگذار سنگم بزنند

 !اگر ادکلن زدن در بین تعفن مردم جرم است، من مجرمم

**** 

 !خاطر تو بودام، بهاگر تا االن دوام آورده

 بیند،گفتم خدایی هست که مرا می

 گفتم خدایی هست که باالخره

 دستانش را سمتم بگیرد و مرا

 !شداز فاضالب بیرون بک

 !کشمخاطر تو دارم نفس میمن به

 !کنم یکی مانند هزاران انسان روی زمین هستمزنم و تظاهر میخاطر تو لبخند میبه

 .قدر سخت شدهدانی تحمل این دقایق چهتو که می

 به نظرت، چگونه تاب بیاورم؟

**** 

 بگذار بگذریم،

 بگذار رها کنیم،

 بگذار فراموش کنیم،

 !بگذار نبینیم

 !مجبور نیستیم با چشمانمان هرچیزی را ببینیمما 

 !بیندچیز را تیره و تار میگویند عاشق جز عشقش همهای؟ میشنیده

 حال باید بدانی من جز تو
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 انجمن رمانیکآرمیتا حسینی کاربر  | آوای خدا

 
 !بینمچیز را تیره و تار میهمه

 !ام نیستی، ماهم نیستیتو ستاره

 !نهایتکران و بیای بیهمه چیزی! یک نور مطلق! روشنایی

 خود خواهم شد؛با نگاه کردنت، خودم را گم خواهم کرد! از خود بی دانممن می

 !کنماختیار نگاهت میاما چه کنم؟ بی

 !کنمهای اطرافم را هم گم میکنم که خود هیچ، مکان و زمان و انسانقدر نگاهت میآن

 !چیز هیچ است و تو تمام منیهمه

**** 

 سرد و تاریک است،

 !ایا مجذوب خود کردهتو تنها نور من هستی که مر

 .ی عجیبی شنیده بودمیک روز راجع به جعبه

توانست از آن چشم بردارد و درحالی که جعبه دستش بود سالیان سال کرد، نمیهرکس به آن جعبه نگاه می

 !مردپس از نگاه کردن به آن، می

 !کنارش بمیرم خواهم همواره نگاهش کنم و حتیی خاصی که میی من هستی! همان جعبهتو جعبه

 !کنمها را با وجود تو تحمل میمن این تلخی

 !کنمزنم و شکر میها لبخند میبا وجود تو به روی شیرینی

 های اولیه که هیچ شناختی راجع به خدا نداشتند،حتی انسان

 !کردند باید چیزی را پرستش کنندیک جایی از قلب خود احساس می

 !و تو خدای من، خدای این جهان بزرگ که حتی ناتوانم از وصفش من این احساس پرستش را دوست دارم

 !های الشخور را تحمل کنمبرای من امیدی! یک امید بزرگ تا بتوانم این انسان

**** 

خواستم بیایم و روی این صخره بنشینم و با تو سخن بگویم شخصی را دیدم. کودک با التماس وقتی می

 !اش کردندها از روی او رد شدند و لهولی انسانکرد از او گل بخرند؛ درخواست می

 !گمان کردند هرکسی پول دارد انسان است و هرکسی ندارد یک آشغال اضافی در جامعه است

 !اندها جمع شوند، شهر را به لجن کشیدهپول باید از سر خیابانهای یتیم و بیگفتند این بچهها با خود میآن

 !ا گویا چشمی برای دیدن خود نداشتنددرواقع لجن خودشان بودند؛ ام

 .ها نگاه کنمتوانستم به آنقدر سیاه بودند که حتی نمیآن

 شرف را و درستی را خورد؟چگونه شد که پول انسانیت را، 

 بدانند طلسم کرد؟که ها را بدون اینچگونه پول با قدرت خود وارد میدان شد و همه انسان

اما امان از قانون و عدالتی که و او را خفه کنم تا حداقل یک لجن کم شود؛  ی زن را بگیرمدوست داشتم یقه

 :یدگومی
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 انجمن رمانیکآرمیتا حسینی کاربر  | آوای خدا

 
 !اگر لجنی را بکشی اعدام خواهی شد -

 !توانی بکشیحتی بدترین شخص را هم نمی

 . .ند..ها نیز با کار زن موافق بوددانستند، یک چیز عادی بود و شاید حتی آنها کار این زن را بد نمیو حتی آن

**** 

 ها را بیان کنم،اگر بخواهم چهره واقعی انسان 

 ست وشخصی مشغول خوردن انسان دیگری

 هایی زشت،شخص دیگری سیاه و کبود با چشمانی خونی و دندان

 !بو هستندل و اشخاص دیگر نیز همچو سوسکی زشت و بدشغادیگری سر تا پا آ

 .اندهای ظاهری مخفیش کردهآراستگیهاست که زیر لباس و ی واقعی آناین چهره

 !شودتر از زهرمار میبا دیدن صورت واقعیشان زندگی برایم تلخ

 ام را خاتمه دهد؛در انتظار ماری هستم که آرام بیاید و دور گلویم حلقه شود و با نیشش زندگی

 !دهدکشد؛ فقط زجرم میگاه مرا نمیاما مارِ زندگی هیچ

**** 

 .ام و خوب استچیز آرظاهراً همه

 !دهدها را نارنجی رنگ و زیبا جلوه میخورشید درحال غروب است و صخره

 !ها غرق در آرامشی وصف نشدنی هستندها و جنگلدشت

 !رسدها به گوش میوزد و آواز آهنگی مالیم از دور دستنسیم خنک و بهاری می

 ظاهراً همه چیز آرام است؛

 !اما من درحال خفه شدن هستم

 !کنمبد را از همه جا احساس میبوی 

 !کشندچشمانم غم را فریاد می

 آید؟کشند! خندیدن در این دنیا به چه کار میهایم از خندیدن خجالت میهایم... آری لبلب

 !ریزمشکنم و اشک میام را میای که از خود ساختهمجسمه

 !یزندرمیبعد از چندین سال، چشمانم با افتخار به حال امروزم اشک 

 !هایم را، ببینخدایا! ببین اشک

**** 

 !دیگر همه جا تاریک شد

 !سخن گفتن با خدایم بیش از حد لذت بخش است

 من زمان را گم نکردم،

 عمدا ًگذر زمان را نادیده گرفتم 

 !تا ساعاتی بیشتر با خدایم باشم
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 از صبح تا شب،

 .جا نشستمکه هوا سرد بود در اینبا این

 ها گفتم،ای آدمهاز زشتی

 هایی که خورده بودم گفتم؛ امااز زخم

 مگر تمامی دارد؟

 .باز هم باید بگویم

 جا باشم،خواهم تا فردا صبح اینمی

 کجا بهتر از نزد خدا بودن هست؟

**** 

 !چیزدان هستندکنند همهها گمان میست خدای من! انسانآه! باور نکردنی

 گویند فالنی بد است، می

 ام خور،فالنی حر

 فالنی نامرد،

 فالنی دزد، 

 ی ... .فالن

های زشتی شان بحث داغ ایجاد کنند، نقابکه در جمعچسبانند. برای اینو هر روز هزاران نیرنگ روی مردم می

 !در آن دنیا روی صورت خودشان قرار است بنشیندکه این نقاب زنند؛ اما غافل از اینبه صورت مردم بی گناه می

 بری،کنی یا با قیچی آن را میکه در بحث شرکت نمیزمانی  

  !شویسخن و افسرده، یک فرد منزوی میملقب به دختر کم 

 !گویند تو مثل شیطانیمی

انگیز است، ها نباشم! رقتمانند آنگویند؛ اما گناهی باشم که پشت سرش سخن میچه بهتر که مانند انسان بی

 مگر نه؟

خواهد در همین دنیا باران سنگ روی من خیلی دلم می کشیدی.هایت را باز به رخ میهخدایا! ای کاش معجز

 !های زشت بنشینمبه تماشای این انسان سرشان فرود بیاید و با لبخند

**** 

 !خدایا

 دوست ندارم بنشینم و غر بزنم،

 !هی به این و آن برچسب بچسبانم

 کنم؛ اماخواهم بنشینم و از در و دیوار گالیه نمی

 ...اندکی حالم خوش نیست

 مرا ببخش که این روزها،
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 انجمن رمانیکآرمیتا حسینی کاربر  | آوای خدا

 
 !جز گالیه حرف دیگری ندارم

 !مرا ببخش

 ست،ای نفس کشیدن آرزوی هرکسیدانم قطرهمی

 دانم کارم اشتباهی بیش نیست؛می

 دانم،اما من می

 !داندقلبم که نمی

 کشد وم میای تنهایی خود خطوط خونینی روی سینهاو مچاله شده و در پیله

 !کندهمین یک نفس خشک را زهر می

**** 

 برخی چیزها را وقتی که قلبم به گوش

 رساند،مغزم می

 شوم که گوییای میبه گونه

 ام؛آب شور نوشیده

 !شوددر همان حد حالم بد می

 زنم و این قلب،در دریای کثیف دست و پا می

 !سازدباز بیشتر از قبل با طوفانش مرا نابود می

 خواهم پسش بزنم؛ امامی

 گوید، نه؟دروغ که نمی

**** 

 :گفتاو می 

 خاطر کاری است خاطر تو نیست؛ بلکه بهشوند، بهها وقتی نزدیکت میآدم -

 !کنیکه برایشان می

 !خاطر ظاهرت استخاطر تو نیست، بهبه

 وقتی کارشان با تو تمام شد،

 !اندازنتای میشوی و گوشهتکراری می

 !گفتخواستم باور نکنم؛ اما دروغ که نمیمن 

**** 

 :قلبم گفت

 زندگی ماندنی نیست؛ -

 !های زندگیچه برسد به انسان

 !ماندماند! حتی اگر رهایش کنی باز هم میبرو به سوی خدا، او می
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 دوست داشتم در آن لحظه قلبم را ببوسم؛ اما

 !عقلم مرا نادان خطاب کرد

 !شدم و به سویت آمدمهای اطرافم خیال انسانبی

**** 

 اطرافم پر بود از نقاشی؛

 یکی را زشت،

 .یکی را زیبا کشیده بودی

 !ها بودالبته بخش زشتش بعضی انسان

 !کوه و دشت و صحرا

 چیزهایی کشیده بودی

 !توانست نیمی از آن را بکشدکه یک نقاش ماهر حتی نمی

 هایی کشیده بودیبا رنگ

 !که هنوز کشف نشده بودند

 .ات را ندیده بودمحال قاب نقاشیبه تا

 کردمها شاخ و دم اضافه میدیدم و در ذهنم برای آنها را میمن معموالً تصاویر انسان

 ...کردم و بنگیا تفنگی روی سرشان تصور می

 !گرفتخون تمام صفحه را در بر می

**** 

 صاویر متحرک،ت

 !اندسرتاسر شهر را در برگرفته

 ام،محدود به یک مکان شدهکه گاهی از این

 !شومناراحت می

 شد کهای کاش می

 های معلق را ببینم یا حتی هزاران نقاشی دیگرت را؛توپ

 ی ریزی هستم در بخش کوچیکی از کره خاکیاما من مورچه

 !زنندها برای اندکی زندگی دست و پا میکه آن

**** 

 !خدایا

 درست است که دلم گرفت،

 کردم،درست است که گالیه 

 گویم دنیا برای دخترهادرست است که می
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 یک تکه زمین کوچک است به نام خانه

 !دخترها زندانی هستند

 حتی در نماز خواندن هم

 ...پسرها باید جلو باشند

 چیز کالً شانس نداشتم،درست است که در هیچ

 ترین بودم،درست است که در همه جا بد شانس

 درست است که

 خیلی از دردهایم

 ت است ودرس

 دروغ نیست؛

 ...اما

 !اما دوستت دارم

**** 

 !خداوندا

 مرا در آغوشت حبس کن،

 ام کن وزندانی

 !کلید را به من نده

 !دار کلید را در دورترین نقطه به من نگاه

 !پروردگارا

 !زندانی از جنس آغوشت را به شدت دوست دارم

**** 

 !انداختهتاریکی زیاد شده، در جای جای وجود دنیا نقش 

 !اثر انگشتش، در محل جنایت کامالً مشهود است

 کند؛ اما کسیتاریکی قاتلیست که حتی رد خود را پاک نمی

 !کنداو را اعدام نیز نمی

 !آوردشانس است؛ اما با خود بدشانسی میخوش

 .کندگیرد و برای خود میهای ما را از ما میشاید تاریکی تمام خوشی

 جا،خداوندا! من در این

 !خواهم تا تاریکی را خفه کنمنور تو را می

 !ات به من بده؛ سالحی که نورش از نور سوزان خورشید نیز باالتر باشدسالحی از جنس روشنایی

 خواهم سالحم را در دست بگیرم ومی
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 سمت تاریکی هجوم ببرم و آنگاه

 .شکستش بدهم

 های تمسخرآمیزشانهایشان، خندهها، ظلمانسانهای ست که به تو گفتم. تمام بدیتاریکی همان چیزهایی

 !هایشانهایشان، دغلدروغ

 .ها زدندای هستند که چنگ در قلب نورانی انسانهر آنچه که به تو گفتم و گالیه کردم، همه به نوعی تاریکی

 !ها را دارمقصد جنگ با آن

**** 

 !های جهانها و کثیفیبگذریم از همه بدی 

 خورشید،همین یک طلوع 

 آواز پرندگان،

 نسیم بهاری،

 !ست وصف نشدنیلذتی

 !زندبا دیدنش عشق تو بیشتر در قلبم جوانه می

 !بگذار بگذریم از چیزهای حاشیه

 در این دنیا،

 یک تو مهمی و دو

 !عشق تو

 گویند بگویند،بگذار مردم هرچه می

 کنند بکنند،هرچه می

 شان؟ست به این مردم و سخناننیازیتا زمانی که در آغوش تو محفوظم، چه 

 ست به حرص خوردن؟چه نیازی

 !دوستت دارم
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 «با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.»

 

 

 

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

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

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. لینک

 

 

 :های اجتماعیرمانیک در شبکه
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