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 مقدمه: 

در جهانی پا نهادم و قدم برداشتم که ميلياردها انسان در آن قبل و بعد از من اقامت  

گاه  اند. جهانی که وسعت و بزرگی زیادی دارد. جهانی که از وسعت خودش هيچداشته

تر از آفتاب  در آغوشش پذیرفت، آغوشی گرم ی ما راو با استقبال گرمی، همهمغرور نشد  

همان   سوزان! اما چرا تعدادی از ما، گرمی آن را احساس نکردیم؟ آیا گرمی جهان

دانم! سرگردانم! به راستی دنيا و جهان عجيبی است. آری!  خوشبختی ما در دنياست؟ نمی

قدر در نزدیک هم هستيم که وسعت و بزرگی  آن گاهی گاهی جهان کوچک است و ما

بریم. هزاران بار پشت سر هم نفرت  جهان را به سادگی زیر سوال می تر از آنمهم خدا،

دیدیم؛ عشق دیدیم؛ خيانت دیدیم؛ اعتماد واقعی دیدیم و صدها هزار بار هم درد 

 ... . کهکشيدیم؛ تحقير شدیم اما به دليل آن

 *** 

ام قلبم  های پی در پیمدت زیادی بود که دلم از زمان و زمين گرفته بود. هربار با بغض 

دانم. دنبال راه نجاتی برای  شد. دليل چه بود؟ نمیام باعث سنگينی نفسم میدرون سينه

گشتم اما هدفم چه بود؟  شب، شب و روز به دنبال چيز ندانسته میاین مخمصه بودم؛ روز و 

 .که بود، من از او دور بودم گشتم با من بود و من با او اما هرچهدنبالش می همان چيزی که

 *** 

گذشتم،  شدم و به آسانی میتوجه به زندگی افراد رنج کشيده یا نکشيده، رد میهر بار با بی

 .چرا که ارزشی برایم نداشتند

 .شود؛ تردید و شکای که سراسر وجود آن در دو حرف خالصه میزندگی

 رسيدن به یقين، راهِ چاره چيست؟ اما برای 
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کند شروع کردیم؛ با  اعتمادی و دروغ صحبت میای که وجود آن از دو کلمه بیبا زندگی

مان برگزیدیم، به گاه که خواستن را با دستانی خواستن یا نخواستن و آنتردید، با وسوسه

کند،  سقوط می بر پایينچون آبی که از شير آسانی، خودمان را از حقيقت فاصله دادیم و هم

  چونپایين آمدیم و خود را به پایين رساندیم و مدتی بعد طلب بالی کردیم که با آن هم

تری  مان رویایی دست نيافتنی و غریب و غریبای خود را به باال برسانيم اما برایپروانه

 .شد

ش و فکر  شعمی سوختيم و خاکستر شدیم. هر چه تال چونیقين، همبا تردید، بی

 !کردیم، نه خبری از بال بود و نه شمعی نومی

 اما چرا؟ 

 ؟ چرا

 *** 

که سر انجام این راه سرد که  ای تاریک که از انتهایش، از آنداشتيم بر جادهقدم بر می

 !داشتيم، خبر نداشتيمهدف قدم بر میبی

رس غصه  رفتيم برای رسيدن! با تردیدی آشکار سالم کردیم؛ عاشق شدیم؛ با تردید و ت

 !خوردیم؛ با تردید و اشک و ناله و درآخر چشم بستيم با تردید

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

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

 .یتو هستی و به خود بفهمانم تو نيز هست

 *** 
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شدند،  ها که صبح میها، که ظهر به ظهرها که شب و به شببا نگاهی سرد به صبح

گفتند  ام. مینگریستم و بلند شدم روزهایم را بی تو شروع کردم و پشت سر گذاشتهمی

تر هستند؛ حال به این حرف  های کوچک، روح پاک دارند و همچنين به خدا نيز نزدیکبچه

ای دلم پاک و صاف  را درک کنم. به راستی من در کوچيکی اندازه  پی بردم و توانستم آن

خواندم و هر روز با عشق تو از  دیدم؛ تو را عشقم میبود که تو را هميشه همراه خود می

ی  ماندم. این تو بودی که در همهخواستم و من بودم که هميشه از تو غافل میمیخواب بر

 !ماندمهميشه تو را فراموش و از تو غافل میلحظات با من بودی و این من بودم که 

 *** 

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

 !ای ميان من و تو ساختندفاصله

دانم در چه زمانی این فاصله شکل گرفت اما بين من و تو چنان فاصله افتاد که دیگر  نمی

 !نام بودیدت برایم گمحتی با اسمت غریب و خو

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

 *** 

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

 !نداشتی

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

چو وقتی گفتند خدا  وقت نفهميدم هم هيچه حس کرد را درک حرفایی را که باید گفت یا ک

 !و در آخر شک و دروغ   اعتمادیرا باید حس کرد!شک! شک و نيرنگ، شک و بی

ام را بدون شک و  هایی اندیشيدم که به سراغم آمده بودند. تصميم داشتم زندگیبه شک
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ن طالیی برایم بدرخشد  چوتردید کنم و در مسيری قدم بر دارم که یقين در آن پيدا و هم

 !حل چه بود؟ چراکه روشنایی چراغ برای راه درست است اما راه

 *** 

 .تالش، تالشی که اولين وظيفه انسان است

هایی در زندگيم رنگ گرفت که رنگش را دیر دیدم. رنگی که بعد از دیدن آن  خدا، لکه

 .وحشت کردم

 .زدمشکی! رنگی که تنها تاریکی در آن به من چشمک می

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

 .جلوه بدهند

 .سخت است نخواهی گناه کنی اما اتفاقاتی در زندگيت بيفتند که تو را وادار کنند

 .سخت است صدایت بزنم ولی جوابم را ندهی

ی مشکين در این قلب  مان سفيدِ سفيد نبود؟ چرا لکهگِل ما را آفریدی قلبمگر وقتی با 

 سفيد ایجاد شد؟ 

 *** 

 !شود روی تو حساب باز کرد. کمکم کن! کمکم کن خدایا! هميشه و هروقت می

هایم، ترکم نکردی؛ پيشم ماندی؛ با همه  های تنهاییتنها کسی بودی که لحظه

 !هایت که حد و حساب ندارد کمکم کن مهربونی

ر شد، شعورم بيشتر شد، بيشتر به تو نزدیک شوم. کمکم  کمکم کن وقتی که درکم بيشت 

 .کن عاشقانه و خالصانه به سمتت به پرواز و یقين در بيایم
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 .هایت کن که شک و تردید از زندگيم خداحافظی کندمن را جوری غرق در دریا مهرونی

 .انمخو آیم و برای چه برایت میکمکم کن درک این را پيدا کنم که برای چه به سمتت می

 *** 

ی اشک هم، از چشمانم  های سياهی بر قلبم نشستند و با هر دانه، حلقهاندک اندک دانه

شد، اشک  شدند و در آن زمانی که وجودم تيره و تار بود و دیگر نوری نمایان نمیدور می

تر از قبل در گلوی من  از چشمانم خداحافظی کرده بود اما بغض نه! بغضی که هربار سنگين

 !و گویی قصد خفه کردنم را داشتنشست می

چشم گشودم؛ چيزی ندیدم؛ هيچ چيز در آن مشخص نبود؛ هيچ چيز قابل تشخيص و  

 .درک نبود و حال، این من بودم که در ظلمتی گير افتاده بودم که راه فراری نداشتم

؟  قدر تاریک بود؟ چرا قادر به دیدن چيزی نبودم زندان بود؟ نه! زندان نبود! اما چرا آن

دیگری نبود و من هم بيشتر و بيشتر    حلی اما جز تاریکی چيزقدم تند کردم برای یافتن راه

 .رفتمدر حفره تاریک و ترسناک فرو می

 !ای که نفس کشيدن در آن غير ممکن بوددر حفره

 *** 

هایم یکی پس  هایی که غرق بودم، وجود نداشت. اشکدیگر هيچ هوایی در اعماق تاریکی

آمدند. با آخرین توانم صدا زدم و  لغزیدند و پایين میهایم میاز دیگری بر روی گونه

های اشک من پدیدار شد. فریاد زدم و موفق شدم. آری! موفق  همان موقع نوری در هاله

 .های قلبم پيدا کنم و ببينمهای پاکیشدم نور را در انعکاس زیبایی

رنگ بودند و اکنون صفحه قلب من  گمان بودند، بی هایی که بیی سياهییافتم که همه

 !بود سفيد
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 *** 

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

ها با  خدای مهربان من! تو با زبان خورشيد، زبان باران، زبان ابرها و همچنين با تمامی برگ

 .زنیمن حرف می

زنی  میتو با بهار خزان، تابستان سوزان، پایيزخنک و در آخر با زمستان سرد با من حرف 

 !و این من هستم که هميشه از تو غافل و از تو دور هستم 

 *** 

هایش بگذارم و  کس نبود که سر بر شانهترین روزهای رنگارنگ زندگيم که هيچدرسخت

چو باران فصل زرد ببارم، درمقابلت چنان باریدم و لحظه لحظه از دردهایم گفتمت! از  هم

خواستم شود اما نشد و  چه میشد و نبود، از آنخواستم با چه میآرزوهایم گفتمت و از آن

دادی و این تو بودی که آیه آیه اميد،  هایم گوش میاین تو بودی که هميشه به تمامی حرف

 !ماندم عشق و صبر نثارم کردی و من هم همانند هميشه غافل از تو می

 *** 

نش را به سمتم  کس دستازنم، هيچشوم که هر چه فریاد میمن بی تو در گردابی اسير می

 .کنددراز نمی

گاهم باش، پشت وپناهم باش و  خواهم بایستم اما با پاهای خودم و با کمک تو! تکيهمی

 !ات نااميدم نسازکمکم کن. از درگاه و بزرگی

 .کس نيستکسی که تو را دارد، تنها نيست، بی

 . کنند یم تورا لمس میهاترینم و همه چيز را با تو دارم و هر کدام از سلولمن با تو عاشق

 *** 
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چون کوهی  هميشه به تو پناه آوردم، هميشه تو با من بودی و هميشه یاریم کردی و هم

 .مستحکم، از من محافظت کردی

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

 !دارم ای عزیزترینم

دانی و من همانند همه  چه تو میان است و من غافلم از آنهميشه در کارهای تو حکمتی پنه

 !دانم! خدایا، خودت را از من نگير نمی

 *** 

های دیگر در طول زندگيم و باز  تر از هر امتحانقدر امتحاناتت سخت است، حتی سختچه

چون  های ما زنده دار و ما را همهم هميشه یارمان باش و یاورمان بمان. یادت را در دل

 .جاودانه کن  خود

بينم که در هرلحظه تلخ و شيرین از زندگيم، غمی در دل کوچک  اندیشم میخوب که می

تر و فراتر از غم هست  خود دارم، غم هميشگی جدایی از تو! آری غم نيست، چيزی بزرگ

 .هایم که پاک و سفيد بود، باشدو ای کاش صداقت و دل کوچک من، همانند کودکی

 *** 

خواهم برای یک روز یا یک سال، بلکه تا آخر عمرم مرا  ا بپذیر، نمیخدای مهربانم! مر 

بپذیر! من همانم که حال دلتنگ لحظات بودن با تو هستم. آن لحظه که من، من نيستم و  

 !هر چه هست و خواهد بود، تویی

 .بستی برسمنهانم به بننگذار برای قدمی که بر راه تو پا می

 !لبم طلوع کنهای کوچکم را بگير و در قدست

 *** 
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روی! تو هر لحظه  عشقی که هرگز غروب نخواهد کرد، ای عشقی که هرگز پشت کوه نمی

ای دریغ کنم که خودت را از من ذرهبا منی و این من هستم که همانند هميشه تمنا می

 .نکنی

  ات زندگی کنمبگذار من لحظه لحظه، ثانيه به ثانيه عمرم را با هر ضربان قلب هميشه تپنده

 !و عشق بورزم و عشق بگيرم

 *** 

ترین مهربانان! ای داناترین دانایان! مرا به بزرگی خودت ببخش. ببخش که  ای مهربان

کنم که تو را دارم، که هر ثانيه با من هستی و  کنم! فراموش میگاه تورا فراموش میگه

 !ای مرا به حال خودم رها نکن و چشمانت را ازمن نگيرحتی لحظه

 *** 

های با تو بودن را از من حقير مگير. کمکم  ی وجودم! این لحظهعشق من! همه خدای من!

ی پسندیده تو و رها و  ی خوب تو باشم؛ خوب خوب! درست همانند اسمم، بندهکن بنده

 .دور از هرگونه آتش

آیا حال که قطرات اشکم یکی پس از   مانم؟و حال آیا من همانند هميشه غافل از تو می

سازند؟  هایم را برطرف میای از این همه دلتنگیآیند، آیا ذرهام فرود مینهدیگری بر گو

کنی من با تو  حال که باران رحمتت در حال باریدن است و این تو هستی که زمزمه می

 !هستم و همانند هميشه این ما هستيم که بی تو هيچ هستيم و تو همه چيز

 .رندمیدارانت بی تو میبمانم؛ چرا که دوستای نگذار من از تو غافل وای خدای من! لحظه

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

گویی اما این را هم  کسی و تنهایی خودت میتنهایی که در آیه آیه سوره توحيد از بی
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ترین بخشندگانی! پس  بخشنده ترین مهربانی!ترین دارندگانی! مهربانفهميدم که دارنده

کنم که مرا ببخش و آغوشت را هميشه به رویم باز  پروردگارا در محضر خود طلب می

 .غافل نمانمای از تو بگذار که من حتی لحظه

 *** 

 پست پایانی 

جا که بزرگواری  بوسم از همينخب قبل از هرچيزی واقعاً ممنونم و دست همتون رو می

کردید و منت گذاشتيد این دلنوشته تراژدی )و از خدایی که غافل بودم( رو لطف کردید و  

 .خوندید

دونم چی بگم! خوشحالم که برای پست پایانيم باران درحاله باریدنه و من... من  واقعاً نمی

کنم. اميدوارم که تونسته باشم حداقل  جدد بابت خوندن دلنوشتم خيلی تشکر میازتون م

ای احساسم رو بهتون رسونده باشم و در حد توقعتون راضيتون کرده باشم. خواهش  ذره

ترین کار رو در  کنم حتماً و حتماً نظراتتون رو بهم برسونيد چراکه با ارزشکنم، تمنا میمی

 .ردکنيد و خواهيد کحقم می

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

که برای خوندن یا هرچيزی  نکنم و وقتتون رو هدر ندهم چراکه بعدش بخواهيد از این

 ! خدا لعنتش کنه وقت گذاشتيد پيش خودتون بگيد اه این چی بود

 . ...یا

سعی  خوام ظراتتون رو حتماً بهم برسونيد اینه که میکه ميگم نکنم از اینپس خواهش می

کنم در حد توانم اشکاالتم رو بگيرم چرا که راه طوالنی هنوز پيش روی من هست یا حتی  

اگه راضی نبودید و بدم بود بهم عرض کنيد دیگه اگه چيزی گفتم که باعث ناراحتی و...  

های  با نگاهی شما عزیزانم نم از همهشد به بزرگی خودتون ببخشيد و حاللم کنيد بازم ممنو 
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 !نازتون

 هدیه زندگی@ دسترسی به من از طریق آیدی

 .صبرانه منتظر نظراتتون هستم و خواهم بود بی

 یاحق)انشاهلل هميشه خداپشت و پناهتون باشه( 

 -هدیه-دار شما*دوست

 پایان 

 *** 

 کندی وی ایکس :  کپيست

مراجعه  www.novelfor.irهجهت دانلود رمان های بيشتر و عضویت در انجمن ب

  فرمایيد.
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