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 نویسنده: 

 (آقازاده)

 نام اثر: 

 ( پایان بی کرانه)

 نوع اثر: 

 (دلنوشته)

 اثر:  سطح

 )الماسی(

 

  

 

 : ژانر اثر

 (تراژدی)

 : تعداد صفحات

 (چهارده)

 : اختصاصی بودن اثر 

 ( بله)

 : حقوق اثر
 (تمامی حقوق این اثر نزد رمانیک محفوظ است.)

 اطالعات اثر: 

 

 لینک های اثر: 

 

 
 لینک تاپیک اثر در انجمن: 

 )کلیک کنید(

 لینک نمایه نویسنده: 

 )کلیک کنید(

 : انجمن رمانیک لینک 

 )کلیک کنید(

 : لینک سایت اصلی رمانیک

 )کلیک کنید(

 آثارتایپ 
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 تیم اجرایی اثر: 

 

 : طراح جلد
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 کپیست: 
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 ویراستار: 

(ansel ) 

 منتقد: 
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 :مقدمه

 !ایآیم؛ ولی گویا فراری شدهبه سمتت می

 شویشوم، دورتر مینزدیکت می

 شویتر میشوم، سنگعاشقت می

 پایانت کجاست؟

 !کرانه نامهربانای بی

*** 

 !دوستت دارم عزیزم

 ای ستاره،برایم شده

 ...هر روز دلم خوش است با تو

 !بینی و این شده بهانهنمی

 قراری،ای برای بیبهانه

 اشک،ای برای بغض بیبهانه

 ک،بهانه برای دل کوچ

 !رحمبهانه برای عشق بی

 روم،سمت نگاهت می

 .هایتکرانهسمت بی

 فکر من در پی این است،

 ات به کدام صراط است؟کرانهپایان بی

*** 
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 !کنم، از همان اول بود حکم جداییگاهی حس می

 جا که سیب درخت ممنوعه رفت در دست حوا،از همان

 !خدا حکم جدایی را داد

 ...عدالتی بودبیولی 

 دیگری عیش و نوش کرد؛

 !ما شدیم مجرم دنیایش

*** 

 !هایم شده پاسوز دیارتشب

 !دل من خون نگاه آخرینت

 شد که دوباره تو را ببینم،کاش می

 !لحظه میان دریای چشمانت بمیرمیک

 گذرد،این روزها برایم سخت می

 !گویا بدون تو مرداب هم دلش گیر است

 آن باال به رویم،نگاهی کن از 

 که به جان خودت قسم،

 !دلتنگ نگاهم

*** 

 گفتا دوستت دارم؛

 !ای ِدهگفتم نشانه

 گفتا نشان زیاد است؛

 !ده ایگفتم بهانه

 دلم تنگ یه آغوش،
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 ...دل او در پی افسوس

 فرق من با او همان بود؛

 من پی عشق و بهانه،

 !کرانهاو پی بی

 تا که پیدا شد مکانش،

 ...خاطراتش رفت و ماند

*** 

 زند؛دنیا جدیداً فاز مخالف می

 !گویی او هم فهمیده قدرتش بیش از آدمیان است

 .رقصاندزند و رقاص، میاو ساز می

 انصاف نیست؛

 انصاف نیست مجرم کس دیگری باشد،

 !محکوم شخص دیگری

 !رودگناه سرش باالی دار هم میجاییست که بیو اصل ماجرا آن

 :کشمکنم، آخر فریاد میبه آسمان نگاه می

 ات چندی مانده؟کرانهتنها بگو تا بی -

*** 

 سخت است؛

 !رود و دلبسته شویسخت است بدانی می

 بدانی سنگ است و نرم شوی،

 . ...بدانی عاشق است و مجنون شوی

 !گاهی باید قبول کرد
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 چشم بست،

 آه کشید،

 تقدیر را نشانه گرفت

 .و به ساز روزگار رقصید

*** 

 !انی جهانم به چه روز است؟دمی

 !دریای نگاهم چه طوفانی است؟

 !دانی قلبی نمانده برای تپیدن؟می

 توانی پاسخ دهی؟دانی را میکدام از هزار می

 ...امّا

 !هایت را بازگو کنمدانیبرایت تمامی می توانممن می

*** 

 خواهم فریاد بزنم؛می

 !زنندامّا مهر سکوت بر رویش می

 ام؛انگیز گشتهمحکوم به سکوتی نفرتگویا 

 ولی به کدام جرم؟

 .اش بودهای که روزگار قاضیدههای ناکرشاید به همان جرم

*** 

 اش باشد،دادگاهی که روزگار قاضی

 !حکمش جدایی است

 مجرمی که جرمش عاشقی باشد،
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 !حکمش تنهایی است

 عدالت دنیا این است؛

 روزگار قاضی خواهد بود و حکمش،

 !عدالتیبی

*** 

 .فشارمقلم را در دستانم می

 !خواهم بنویسم از همه دردهایممی

 هایم،از همه بغض

 زجرهایم؛

 :دهدنویسد و تنها بانگ میولی قلم نمی

 !دار که فقط خودت درمانش هستیدرد دلت را نگه -

*** 

 !گوید بگو تا مرحمت شوممی

 !گوید ببار تا چترت شوممی

 !آرامشت شوم گوید فریاد کش تامی

 زیباست؛

 !فهمیدی درد راولی، اگر درمان بودی که خود می

*** 

 !گویم درد دلم رانمی

 !دهم چشمانم راباران نمی

 .هاست بسته استکنم راه گلویی که سالباز می
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 !خندممی

 !کشمنقابی از جنس شادی بر روی خود می

 من شادم،

 خندم،می

 کنم؛بازی می

 !ریزی قلبم داشته باشمآنکه توجهی به خونبی

 ای از جنس درد،ریزیخون

 از جنس زجر،

 . ...از جنس مرگ

*** 

 ایگردم دنبال کاشانهمی

 !که عطرت را در آن استشمام کنم

 به دنبال آغوشی حیرانم که

 ام کند؛آرامش آغوشت را هدیه

 انصافی است،بی

 باران چشمانم به دنبال تو

 !اندبرای بارش

*** 

 باید سخت بود؛گاهی 

 سختی از جنس کوه،

 !سختی از جنس سنگ

 های خنجر عزیزانت،سخت بود تا با خراش
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 !نابود نگردی

 آوردرحمی عزیزان کم میدنیا گاهی در مقابل بی

 !ترین نیسترحمرسد که او بیو به یقین می

 !رحمت شود، همین کافی است برای مردنو امان بر آن روزی که دلت تنگ بی

*** 

 کاش میشد تنها بود،

 .کاش میشد سنگ بود

 !گاهی سؤالی از خالقم دارم

 مگر من گفتم مرا به زمین بیاورد؟

 !گونه محکوم به بودن در آن هستمکه حال این

*** 

 ام عشق را،ز یاد برده

 ام احساساتم را،ز یاد برده

 !جرمم عاشقی بود و حکمم جدایی

 !ساختپناه ناعادالنه بود و مرا چو کودکی بی

*** 

 سخت است در شب سیه قسم به جدایی خورد،

 !است دنیایت را سیاه کنیسخت 

 !ها قبول کردمسخت است مرگ را چشم بسته قبول کنی؛ ولی من با تمام سختی

*** 
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 !دانم چه کردمنمی

 !دانم چه شد که محکومش گشتمنمی

 ...دلتنگی جرم سختی است

 ...انصافی استتنهایی اوج بی

 قصد اعتراف کردم،اگر حال 

 !دانم دیگر نخواهم ماندشاید برای این است که می

 ...تابمرگ نزدیک است و دل بی

 دانست این دنیا جای ماندن نیست؛کاش دل هم می

 !ولی امان از دلی که عقل را قبول ندارد

*** 

 حوّا دلبسته آدم بود یا اجبار؟

 آدم، فرهاد حوا بود یا بیزار؟

 ست؟های عاشقانه واقعیداستان

 .ها را خالی کنندهایی هستند که قصد دارند عقدهشاید تنها افسانه

 گاه که زلیخاه به یوسف رسید،پس آن

 !مگر یوسف از اجبار نبود؟

 !شاید هم عاشق بود

 پس اگر عشق وجود دارد، کو؟

 !ترین عشق، مجنون حق بودن نیست؟مگر پاک

 برد؟پس چرا مرا پیش خود نمی

*** 
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 آزار باش؛بی

 !رودای که راه خود میچو مورچه

 پاک باش؛

 !چو آب زاللی که در راه رود است

 صدا باش؛بی

 !زندچو نسیمی که در بهار می

 عاشق باش؛

 !چو زلیخایی که پیر گشت

*** 

 آسمان عجیب این روزها گرفته است؛

 !لرزاندهایش تن هر آدمی را میها و غرشصدای ناله

 !های خانه خراب کن شده استهایش، سیالباشک

 :دادمکاش میشد در گوشش نجوا می

 !گونه دلت را خون کرده است؟رحمی اینکدام بی -

*** 

 خسته بودن جرم نیست،

 !دلگیر بودن جرم است

 وقتی خسته باشی کسی کاری ندارد؛

 ولی وای بر آن روزی که دلگیر باشی؛

 !حکمشان قصاص استشوند و تمام دنیا قاضی می

 !خواهم مجرم باشممن می

 حکمش هم قبول دارم؛
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 ...چه از آن بهتر که بروم پیش پروردگارم

 

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

 

 

 

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

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 اجتماعی رمانیک در شبکه 
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