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 : نویسنده

 ( مهرانه بلوچ)

 : نام اثر

 ( یصورت یهاخکیبا عطر م یدختر)

 : نوع اثر 

 دلنوشته()

 : سطح اثر

 (اینقره)

  

 

 : ژانر اثر

 ( یعاشقانه، تراژد)

 : تعداد صفحات

 ( تهف)

 : اختصاصی بودن اثر 

 ( بله)

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

 :اطالعات اثر 

 

 :اثرلینک های  

 

 
 : لینک تاپیک اثر در انجمن

 )کلیک کنید(

 : لینک نمایه نویسنده

 )کلیک کنید(

 : انجمن رمانیک لینک 

 )کلیک کنید(

 : لینک سایت اصلی رمانیک

 )کلیک کنید(

 آثار تایپ 
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 :تیم اجرایی اثر 

 

 : طراح جلد

 (آرا )هستی همتی()

 : کپیست

(AYSA_H ) 

 : ویراستار

 (میم .یهان)

 : منتقد

(Nil@85 ) 



 

 

 
3 
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 : مقدمه

 ؟ یگردی چرا دنبالش م 

را   یقاصدک چی اما حواسش هست ه کند؛ی رها م  محابا ی که چترها را در باد ب یدختر یدانی تو هم م  قطعاً

  یبرا یکنی فکر نم  ا یآ  ! من  یهای تابی ب  ل یبدون آرزو نفرستد، محال است هنوز عاشقت نباشد؛ اما دل

 ؟باشد  ری د یبرگشتن کم 

*** 

 ؟ گردیچرا دنبالش می 

 . گویمهمان دختر مو بلندِ بور را می

ها به لبخندی  هایش در تمامی عکس شد و ل*ب هایش زیر نور خورشید خاکستری می همان که چشم 

 . آمدعریض کش می 

*** 

 ! ات نیستم خواستم بگویم مرا ببخش که گمشده 

 . مرا ببخش 

های  کرد در زمستان ها را مدهوش می هایش کوچه داد و رد قدم های صورتی می دختری که عطر میخک 

 . اش را جا گذاشت و رفتمه کشیدههای سرپیشین، چشم 

*** 

 : گفتدختری که می 

 .گذرمبعد تو با شتاب می  -

 . کشدکند و تنها عکست را بارها در آغوش می اکنون روی اسم تو مکث می

 ؟ گردیچرا دنبالش می 

 .های تو بود، دیدن تو را با خودش به گور خواهد بردکسی که تنها آرزویش دست 

*** 
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تر تا باز هم مثل  شدم یا کمی عاشق ات می ی تا دختر سفید سرنوشت زندگیتر بودکاش کمی مهربان 

هایت، دیگر هیچ آرزوی محالی را در سرم  ماندم و به جز تسخیر دست های دور، مِهرای قلبت می گذشته 

 .پروراندمنمی

*** 

یگر  ساختم و تو را بار دام می های ساختگی دیدمت تا با دلیل گویم کاش نمی گاهی با خودم می 

 .  ...دانمنمی ؟خواستمخواستم یا نمی می 

 .امخواستم مثل مجنون، فراری بیابان عشقت باشم، حال فراری خودت شدهروزی می 

*** 

 . انگیز است روی دست و دلم ماندهشکل تلخی از عشق که عجیب دل 

یگر  دهد دبرند و بزرگترین جنایت تاریخ رخ می رنگم شوری اشک را به حصارت می های بی ل*ب 

 .یارای لذت بردن از چیزی را ندارم

*** 

 ؟ گردیچرا دنبالش می 

کند؛ اما حواسش هست هیچ قاصدکی را  محابا رها می دانی دختری که چترها را در باد بی قطعاً تو هم می 

کنی برای  آیا فکر نمی  ! های منتابی بدون آرزو نفرستد، محال است هنوز عاشقت نباشد؛ اما دلیل بی 

 ؟یر باشدبرگشتن کمی د

*** 

 ؟ هایم شدیی باران اشک چرا بهانه 

توانی  تو یگانه عشق من بودی ولی، دیگر نمی . ی من برای نوشتن باشی خواستم بهانههمیشه از تو می 

 .هایم را به من برگردانیخنده

*** 
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 : از من نپرس

 ؟بعد از تو سرگردان کدام کوه باشم -

 . هایمان ببند و بروهایت را به روی قلب چشم

 ؟ ها نهراسمتوانم از بلندی ام چگونه می راستش را بخواهی منی که سقوط کرده 

*** 

ام که جسم  ام و چنان سخت، آزرده دل شده زنند که در جنگ با تقدیر ناکام ماندههایم فریاد می اشک 

 . جانم در انتظار طلوعی دیگر نیستکرخت و بی 

*** 

 ؟ گردیچرا دنبالش می 

کند، قطعاً عاشق  هایش مراقبت میهایت مثل چشم ی که از یادگاری دانی مِهرایشک تو خوب می بی 

 . توست

 . پرستیداگر غیر این بود تو را بارها در خواب و بیداری نمی

*** 

هایش خودکاری  اندازد و در تنهاییی خالی عطر را دور نمیدانم تو ایمان داری دختری که شیشه می 

ها مرگ و زندگی را تجربه  دختری که با آهنگ کند، همین خشک شده را ب**و**س**ه باران می 

 . ات نباشدکند امکان ندارد دیوانه می 

*** 

توانستم برایت کتاب بخرم یا تو را به نوشیدن یک لیوان شیر چای داغ در ساحل تیس دعوت  کاش می 

 . کنم

 : توانستم تو را به همه نشان بدهم و بگویمکاش می 

 . نهایت دوستش دارمبی . دارد نهایت دوستممردی که روبروی شماست بی  -

*** 
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 . شناسمتکنم نمیمرا ببخش که وانمود می 

 . اجازه بده تا آرام شوم و فراموش کنم چگونه دل کندن از تو را

 . آیم دیگر نه آرزوی کسی را داشته باشم نه کسی آرزوی مرابگذر و بگذار، این بار که به خودم می 

*** 

ها از بلندترین درختان نخل  ا برداشته باشد و صدای گنجشک ها تمام خیابان ردر صبحی که بوی شکوفه 

 . کنمآیم و کتابم را امضا شده تقدیمت می به گوش برسد با یک دسته میخک صورتی به دیدنت می 

 ؟دهی منتظرم بمانی قول می 

 

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

 

 

 

 . 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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