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 برداری کپی هرگونه و باشد می پخش قابل رمانیک انجمن در صرفا فاصله هادلنوشته 

 .دارد قانونی پیگرد

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

:مقدمه  

را خوردهزخم  

!نیست چیست، از فرقی  

!چیز همه پای به بگذار  

را خوردهزخم  

!نیست کسی از انتظار چیست، درد فهم  

!تنهایی پای به بگذار  

خورد زخم فقط او  

!کشید درد هافاصله یاندازه به و  

*** 

!است بیزار غم از شادی و شادی از غم  

داشته باز هم از چنین را هاآن چهآن  

!کندمی تجارت هادلتنگی بازار آشفته در  

شادی از فاصله رعایت برای غم  

!خردمی تنهایی و فروشدمی اشک  

!خردمی محبت و فروشدمی لبخند او چونهم شادی  

 دردناکی! تجارت چه بردند، سود هافاصله هم باز

*** 
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!ریزان اشک دیدم، عاشقی روزی  

غم؟ یا شادی اشک کردم، تأمل  

نبودنش؟ یا بودنش از  

!رسیدم جاده ابتدای به و کردم دنبال را خیسش نگاه مسیر  

.ریزدمی اشک و کشدمی انتظار درد هافاصله یاندازه به نبودنش و غم از فهمیدم گاهآن  

کشدمی را انتظارش که کسی کاش  

.بشکند اشتنهایی حصار تا دهد تکان برایش جاده طرف آن از دستی و کند پر را هافاصله روزی  

:کردم زمزمه ،شدممی دور که طورهمان و زدم خندیتلخ  

ها!فاصله هم باز -   

*** 

!آمد نظرم در چنین دیدم که عاشقی حال وصف روز آن  

!کرد باید زندگی هست شقایق تا که بود گفته سهراب  

کرد؟ باید زندگی نبود، او شقایق  

زد؟ باید پرسه انتظارش و خیال در یا  

:گویممی من اما  

!کرد باید فراموش هست فاصله تا -   

!هافاصله خاطر به نه کرد فراموش باید گاهی  

دارد؟ فایده چه آورد،نمی یاد به را او ایثانیه او اما است؛ افکارش در هاساعت که شقایقی یاد وقتی  

:گفت شودمی گاهآن  

است؟ او شقایق -   

.خورد باید حسرت و نیست شقایق بگویی است بهتر  
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.شدم دور و کردم تکرار  

!کرد باید زندگی هست، شقایق  

!کرد باید فراموش هست، فاصله  

!شد باید دور هست، شقایق  

!خورد باید حسرت نیست، شقایق  

*** 

!شکست و افتاد ایفاصله از کهلیوانی برگشتم،. آمد شکستن صدای که وقتی شد متوقف هایمزمزمه  

!آوردند چسب زخمی دست برای همه نکرد، توجه شکسته لیوان به کسهیچ  

!ماندند زمین روی هاتکه رفتند، و داشتند بریدن انتظار آن از همه! نکرد جمع کسی را لیوان هایتکه  

!شکستنمی لیوان نبود ایفاصله اگر جااین  

!شکستنمی لیوان کرد،می پر را فاصله و کردنمی رهایش بود گرفته دست در را آن که او اگر  

.آمد نظرم در انسان قلب لحظه همان درست  

!هستند رشمابی هاقلب یشکسته هایتکه و زیادند هافاصله  

!رفت هافاصله با و ندید لیوان چونهم را شکسته قلب کسی  

:زدم لب و کشیدم نفسی  

!هافاصله هم باز -  

*** 

!بود این هاخیلی حقیقت  

.ماندند تنها هم اندازه همان به اما کردند؛ خوشحال را کسی توانستند که قدرآن هر  

را تنهایی هادقیقه ها،ساعت ها،روز  
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 یمعنا که آیدمی فاصله هافرسنگ میان از ها،دست دور آن از کسی روزی اما زدند؛ ورق هایشانلحظه در

  زندگی

!است بوده هاماندن تنها این  

.نیست دیگر و گذاشته زمین بر سر کشید دوش به را تنهایی که آنی! است دیر خیلی روز آن  

!کرد تنهایی به محکوم را او و رفت هافاصله با که کسی برای شودمی دنجی جای خاکش  

!شودمی دنیایش خاک آن  

!بودن او بی فردای و است رفته کهآن یاد و ماندمی او  

!بودند هافاصله اسیر هم هاآن نیست، تقصیر را کسی  

*** 

!داد سر ایناله آسمان شد، شب  

.شد خیره شب محض سیاهی بر چشمانم  

!بچینم را آن کهاین خیال در گشودم، دستی نورانی و زیبا ایستاره سوی به  

!زد ایصاعقه و شد خروشان موج چون ابر به آغشته شب سیاهی اما ناگهان  

.کشیدم پس را دستم هراسان  

و شدند رها اوج از باران هایقطره  

!آمدند فرود رخسارم بر  

!باختند جان و خوردند سُر پایین به هایمگونه کنار از  

:کردم زمزمه آسمان به رو و زدم خندیتلخ  

!بود جانش تضمین ستاره و من یفاصله بود، خوبی درس -  

!باخت جان صدابی و آمد فرود دور ایفاصله از که باران ایقطره مثل  

!مفیدند بس اما است؛ آور عذاب شانبودن هستند، جانت تضمین هافاصله گاهی  
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!ستاره  

بمان، ابرها الیالبه  

!هاچشم از دور  

.بمان جاهمان اما بدرخش؛ دور از  

!نیستند بد همیشه هافاصله که بمان  

*** 

!است هادست دور در درخشان ایستاره مثل هم آدمیان ما حکایت گاهی  

!دور خیلی  

!زمین با داریم فاصله  

.شدیم خاموش روزی  

!داشتیم درخششی نه نوری، نه  

!آمدیم فرود زمین بر دار دنباله ایستاره چونهم ماندیم تاریک  

!مردیم صدابی رفت، صدا بی نماند، ایفاصله  

زدیم گذشته به لبخندی گاهآن  

.خوردیم را حسرتش و  

!ماندیممی اوج در کاش  

!است زمین از دور آسمان در ستاره جای نبود، خوبی جای زمین  

!عشق هم گاهی گذشته، تنهایی، از ها،خیلی از چیزها، خیلی از بمانند دور باید که دانندنمی گاهی آدمیان  

؟!سختی قدرچه فاصله  

!نشده هیچ که انگار فردایش اما شناسمت؛می خوب خیلی روزی ،دانمت نمی  

*** 
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!گفتمی سخن خود با که دیدم را آدمی روزی  

اما است؛ دیوانه داشتم یقین  

.کندمی دل و درد اشسایه با او که دریافتم تأمل مدتی بعد  

!گرفتم هم را روز آن درس  

!بود گرفته فاصله هاخیلی از و بود مانده دور فقط او. نبود دیوانه  

که نمانده را دلی که هاییآدم از  

!باشند نشکسته  

.نگریستم را او زدهغم و زدم خندیتلخ  

ای؟آورده پناه اتسایه به  

هم هاسایه که دانستیمی کاش  

کنند،می خالی را پشتت روزی  

!ابریست هوا وقتی  

.کشدمی رنجی چه روز آن  

!فاصله  

.نگذار تنهایش تو اما  

!باریدنمی هرگز باران داشتم دوست بار، اولین برای روز آن  

*** 

شویمی دور وقتی  

!رویمی هافاصله همراه  

.رویمی فقط! مقصدبی  

!نیست خیر به سفرها همیشه اما گیری؛می پیش در را سفری  
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!هستند کمین در لحظه هر خاطرات یحادثه  

اما کند؛نمی تهدیدت خطری کردی، حفظ خاطرات با را فاصله اگر  

!نیست فاصله که دوری هر  

ای،فاصله هیچبی هادوری گاهی  

!هستند فاصله  

!نیندازید فاصله گردن را دوری این  

؟!گویمنمی درست  

*** 

!نیست مانعی کنی، پر را فاصله خواهی اگر  

!نیست ایفاصله اما آید؛می دور نظر به  

نیست؟ کمی یفاصله آسمان تا زمین از دیدی  

!آمدی فرود نیست، ایفاصله دیگر دید خواهی ،زمین بر آسمان از شوی رها اگر اما  

.نیست عجیب  

!شودمی نزدیک نزدیکه تو از قدمی با است، دور هافرسنگ که طورهمان فاصله  

!خواندمی فرا تو از ماندن دور برای را هافاصله که است آنی مانع بدانی و کنی باورش است کافی  

 میان هنوز اما بودی؛ نزدیک که ایلحظه در شد متوقف باید فقط است، نزدیک اما است؛ دور چند هر فاصله

  هادل

است؟ شده چه حال ولی تپیدنمی اندازه چه تا هم برای هادل بودی دور وقتی آوردیمی یاد به تو و بود فاصله  

  ترجیح را ماندن دور و خواهدنمی را تو و طلبدمی را فاصله که چه  هر از کند دورت گاهی فاصله کردن پر شاید

!دهدمی  

*** 
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!دنیا ساز نوای به داد خواهم گوش کالمی هیچبی  

دنیا! هایتنهایی تمام حال به گریست خواهم کالمی هیچبی  

!دنیا هایفاصله تمام یاندازه به شد خواهم دور کالمی هیچبی  

!شب سکوت و بودم مانده من فقط جااین  

!لب بر خشکیده خندتلخ و بودم مانده من فقط جااین  

 مانده من فقط که هاییلحظه امتداد حال به خورد افسوس که نگریستم دنیا به سخنی هیچبی و درد با چنان

 بودم

!تنها تنهای من، و  

*** 

را هازمزمه این  

!نوشت خواهم ذهنم یگوشه در  

را هافاصله این  

!شناخت خواهم زودی به  

را آدمیان تمام  

اما خواهدگرفت؛ غم  

را هاغم تمام جایی روزی  

و گرفت خواهد بر در شادی  

!رفت خواهند هااحساس  

زدی، لبخند که باری اولین حس  

ریختی، شادی اشک ذوق با که باری اولین  

بستی،دل که باری اولین  
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!رفت خواهد همه و همه  

کنیم؟ چه  

شکنند،می اند،لطیف احساسات  

!خورندمی غم گیرند،می درد  

!اندشده خاموش دیگر که دید خواهد را هاآن کسی زمانی و  

اما بود؛ آرام چیز همه! شکستنی نه و دردی نه غمی، نه بود، احساسی نه  

!احساسبی  

!کردند تار و تیره را هادل تابانِ آسمان رفتند، هافاصله با احساسات ،شد دیر  

... .و حسی هیچبی بداری دوست بزنی، حسی هیچبی لبخندی وقتی است سخت  

*** 

!ماندی دور  

!رفت خواهی یاد از نه و دل از نه  

.شودنمی کردن فراموش مانع که فاصله  

که هاستدل از سهمی فاصله  

!تپدمی برایت هم هافاصله پشت از که هست دلی داندمی  

!فاصله  

!کن تردیوانه را دیوانه دل  

!بدانند تپیدن یبهانه را تو ها،مانع این پس در تا  

فراموش هابهترین که بدانند  

!باشند دور هرچند شوند،نمی  

!شوینمی داشتن دوست مانع تو چون است شده فراموش داندمی مانع را تو کهآن بدانند  
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!اندرفته یاد از هم و دل از هم حتما   که بدانند  

!ماندگار هااندیشه در و اندزنده هادل در ابد تا خوبان  

!تپدمی هاآن شوق به هم هافاصله آن از که هستند قلبی سهم دوراند اگر بدانند  

!نیستی مانع فقط تو که دانستندمی همه کاش  

!کاش  

*** 

!زنیممی پرسه جمالت در روزگاریست  

!کنیممی بیان هاواژه با را خویش حال  

!ذوق خوش ایواژه هم گاه کشیده، رنج ایواژه گاه  

!فهمید باید را دل حال فقط جااین  

!بیندمی نه و کندمی درک را چیزی نه بکشد، درد دلی وقتی  

!ماندمی سفید ورقی و بکشند دوش به را هادل از بسیاری سختی و درد توانندنمی هم هاواژه گاهی  

!نبود خوش حال اما بود؛ ورق بود، جوهر  

حد از بیش که کسانی ایددیده  

!دانندنمی خود خوش حال وصف در ایواژه چون کنند توصیف را خود حال چگونه دانندنمی خوشحالند  

 هاآن حال. کشندمی پس نگذارده آن بر قلم اما دارند؛ ورق هم و قلم هم اندغمگین حد از بیش که کسانی و

  خوش

!نیست  

!ندارند شانحال توصیف برای ایواژه  

!است ناخوش حال و خوش حال میان فاصله و فرق قدرچه بینیدمی  

!شود خوش روزی شانحال یا بیابند را شانحال فهم یواژه یا زدهغم هایدل کاش  
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 بیرامینادیا 

نام با عنوانی و هادل همراه ایفاصله ها،ورق و هاواژه میان جااین  

!بود مانده سفید که هم به هادل یفاصله و بیان در ناتوانی از که ایصفحه و بود خوش حال  

*** 

هاویرانه در شمعی چو  

را هاخاموشی ساختمی فروزان  

سوختمی اشپروانه دل سوز با  

!ماندمی دور پروانه از  

انداختمی فاصله  

.ساختمی زنده را جانش چون  

!شدمی آب شمع دل  

باختمی جان  

خاموش دلی با پروانه و  

!نگریستمی را او  

ریخت،می اشک آهسته  

.ساختمی پریشان آهسته  

!را هاویرانه  

عالم دردهای که بگویم چه  

!زنندمی صدا را هافاصله همه  

*** 

!هافاصله  
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 خود اما کردند؛ خوشحال را همه که کسانی و هاقلب هایتکه شکسته، لیوانی انتظار، چشم عاشقی شادی، و غم

  به

!ماندند تنها اندازه همان  

!گفتمی سخن اشسایه با که کسی نداشت، نوری دیگر شدمی رها آسمان از اگر که ایستاره  

ها،ویرانه در شمعی  

خاموش، دل با ایپروانه  

نبودند، فاصله که هاییدوری  

اما بود؛ دور هرچند که ایفاصله  

!بود نزدیک  

به کالمی هیچبی کار بهترین شاید  

.بود نگریستن آن  

.نددآورمی کم هاآن توصیف از هم باز اما کشیدند؛می دوش به را دردها همیشه که جمالتی  

!کردند تعریف هافاصله را همه و همه  

*** 

هاسکوت حجم تمام اندازه به کاش  

!بود نشده دیر تا گفتیممی دل حرف و گشودیممی زبان کمی  

!کردیممی پر را هافاصله قدمی با هادوری تمام اندازه به کاش  

را شکسته هایلیوان هایتکه کاش  

!داشتند نیاز محبت چون هاییچسب چنین به که هاییقلب همانند رفتیم،نمی توجهبی و چسباندیممی هم به  

یکدیگر برای بودیم همدلی کاش  

!گرفتنمی دلش کسی رفتندمی هاسایه و باریدمی هم باران اگر تا  
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!کاش کاش،  

!کردیممی تأمل وجودشان بر کمی و کردیمنمی قضاوت را هافاصله  

*** 

" نویسنده پایانی سخن " 

!شکسته هایقلب و هاغم از ها،دوری از ها،فاصله از بار این اما نوشتم؛ هم باز من  

 بنویسد را هافاصله نام تا برد دست امصفحه بر و بود من آن از که قلمی از ها،فاصله برای وجودم عمق از نوشتم

  و

.سازد آن از لبریز را صفحه  

در همیشه تا رسیدند چاپ به ذهن از ایگوشه در و زندگی کتاب از ورقی بر شدند برده نام دل از که هاییفاصله  

!شد نوشته هافاصله از روزی که بمانند یاد  

 رنج و دیده غم هایدل در را جهانی فاصله، از که من چون و شده آفریده فاصله از پر ما جهان که دانستم

  کشیده

!آفریدم گفت توانمی  

!نگاشتم احساس از پر دنیایی آن، از واژه چند همین به نیست اغراق  

!باقیست همچنان حکایت دفتر، این رسید پایان به  

!باشید برده رو لذت نهایت هافاصله از امیدوارم  
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 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی»

 

 

 

 

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

 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.

 

 :اهی اجتماعیرمانیک رد شبکه
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