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 : نویسنده

 ( مهرانه بلوچ)

 : نام اثر

 ( دختری که تو را دوست داشت)

 : نوع اثر 

 )دلنوشته(

 : سطح اثر

 طالیی()

  

 

 : ژانر اثر

 ( یعاشقانه، تراژد)

 : تعداد صفحات

 ( هشت)

 : اختصاصی بودن اثر 

 ( بله)

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

 اثر: اطالعات 

 

 اثر: لینک 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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 معرفی تیم اجرایی اثر 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 تیم اجرایی اثر: 

 

 : طراح جلد

 (آرا )هستی همتی()

 : کپیست

 ( مدیر کپیست)

 ویراستار: 

 (ح.خدامی)

 : منتقد

 ( سوما غفاری)
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 مهرانه بلوچ  |دختری که تو را دوست داشت

000 
 : مقدمه

 : شاید یک شب که حالم خوب بود با تو تماس بگیرم و بگویم

 !گوینددوستانت دروغ می   -

 . من شاعر نیستم

 . هایش را البالی موهایت جا گذاشتهام که دست فقط دختری از ساحل تیس 

 *** 

 : بود با تو تماس بگیرم و بگویمشاید یک شب که حالم خوب  

 ؟ شود شاهد یک عشق غیرمنتظره باشممی   -

 . مثالً تو، همین االن با یک پاکت انجیر پشت در باشی 

 : تو لبخند بزنی و بپرسی

 ؟ ای مِهراموهایت را که کوتاه نکرده  -

 : و من بگویم 

تنگش ندهی، باز هم، کسی از پس  کنی، حتی اگر آن جانِ کشدار راوقتی مرا با نام کوچکم صدا می   -

 . آید های من بر نمیدیوانه شدن 

 : شاید یک شب که حالم خوب بود با تو تماس بگیرم و بگویم

 !گوینددوستانت دروغ می   -

 . من شاعر نیستم

 . هایش را البالی موهایت جا گذاشتهام که دست فقط دختری از ساحل تیس 

 : شاید بگویم .شاید پشت تلفن گریه کنم 

 .امام را نوشته وصیت نامه   -

 . نامم را بر مزارم حک نکنید :امنوشته 

 . نشانش باشدی بی ، شاعری پابرهنه به دنبال معشوقه ها بعد، در قبرستان کُچ شاید سال 
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000 
 . هایت را پاک کنلطفاً ناراحت نشو، عشقم اشک 

 . دلم برایت تنگ شده و یک دل سیر با تو حرف دارم

ام فراموشم شده؛ اما هنوز  هایت را در آن، جا گذاشته نام خیابانی که عطر تو و دست  .اً مرا ببخش لطف

 . دوست داشتنت را از برم 

قدر برایت از عشق بگویم که وقت نبودنت، حسرتش،  خواستم مدهوش لبخندت شوم و آن دانی، می می 

 . کردندداده باشند مرا از بودن با تو منع می ای که غسل قلبم را به آتش نکشد؛ اما مثل بوسیدن جنازه 

 . شاید یک شب که حالم خوب بود با تو تماس بگیرم 

 . ایها را ندیده های جدیدی که تو آن از کفش  .برایت از لباس قرمزم بگویم

 : شاید برایت بگویم 

 . کنمه**و**س بستنی طالبی می هایی که افتم درست مثل وقت بارد یاد تو می هنوز هم باران که می   -

 . گردمبار با شنیدن صدایت برمی دهم اگر زمان به عقب برگردد این قول می 

ای  هایم هیچ چاله دوم که چشمچنان به سمتت می اند آن ی دور باز ماندههایت که از فاصله با دیدن دست 

 . را نخواهد دید

 . بینم خندانت هیچ چیز نمی های  دوم و به جز ل*ب می  .خورمبارها سکندری می 

 . لطفاً برایم شعر بخوان 

های کبود که دست هیچ مردی به موهای بلندش نرسیده  ست با چشم بگو لیالی شعرهای من دختری 

 . است

 : شاید یک شب که حالم خوب بود، با تو تماس بگیرم و بگویم 

های نانوایی، در  های پارک؛ در صف قدر جای تو خالیست، در نیمکت چه  !مجنون شعرهای من  -

 ! ای منهای تیله چشم

 . توانم شعر بگویم، فیلم ببینم، کتاب بخوانمتو نمی قدر بی چه 

 . شودی ما ختم می های تو خالیست در شهر؛ در ساحل، در امتداد این خیابان که به خانه قدر جای قدم چه 

 ! ان بدون تو زنده بود و زندگی کرد توقدر نمیچه 
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 : شاید یک شب که حالم خوب بود، با تو تماس بگیرم و بگویم 

قدر دوستت دارم، میان  هایم و چه قدر خواب به چشم قدر اشک به اقیانوس بدهکارم؛ چه دانی چهنمی   -

 !میرد اشعارم می 

 . هایتدار؛ مثل ل*ب با یک سبد لیوّار؛ شیرین، آب  ! لطفاً بیا

 ! دانی من انتظار را دوست ندارمقدر تو نمیرسد و چه هایت دیر به دستم می قدر نامه چه 

 : شاید یک شب که حالم خوب بود، با تو تماس بگیرم و بگویم 

شاید سرنوشت دوباره تو را سر   .گذارمکنم و برایت کنار می کتابم، عشق در حال تایپ را امضا می   -

 . راهم قرار داد

 . شاید یک شب که حالم خوب بود، با تو تماس بگیرم و شعر جدیدم را بخوانم

 !ترندهای بلندی دارد که از سقف آرزوهای من کوتاه او دست   -

 : یا بگویم

 ! شکسته باشم تا قاتلی عاشقدهم مقتولی دل در جنگ با او، ترجیح می  -

 : بگویم  شاید یک شب که حالم خوب بود، با تو تماس بگیرم و

 ! های عاشقانه بزنلطفاً حرف   -

 : بگو 

 . قدر نامهربان نیستند که برای رسیدن به تو، به تمام درهای بسته نکوبندهای من آن دست   -

 : از من بپرس

 ؟در مسیر کدام باد بایستم تا شالت را سهم من کند   -

 : شاید یک شب که حالم خوب بود، با تو تماس بگیرم و بگویم 

قدر خورشید دیر طلوع  ببین چه  .کندها تب نمی ی من، شب کس به اندازهجا هیچ این  !برگرد مجنونم  -

 . ام، جا مانده استهای مادرم، روی پیشانی قدر دست کند و چه می 
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000 
 : گویینواز تو که میشاید یک شب که حالم خوب بود، با تو تماس بگیرم و به صدای دل 

 . کندکه نامی ندارد؛ اما بانوی تمام شعرهای مردیست که گل خطابش می شناسم من دختری را می   -

 . با جان دل گوش دهم 

 : شاید یک شب که حالم خوب بود، با تو تماس بگیرم؛ تو با تعجب بپرسی

 ! مهراییِ من ! مهرا جان !مِهرا -

 : زنم، بگویمحالی قهقهه می و من در حالی که از خوش 

 ! دختری که تو را دوست داشت !مهرا  !خودمم -

 . شاید یک شب که حالم خوب بود، با تو تماس بگیرم

 ؟ ات چند بودراستی شماره

 

 پایان 

 *** 

 : پاورقی

 

 نام قبرستان تیس در شهر چابهار  :قبرستان کُچ 

 

در مناطق بسیاری از جمله سیستان و بلوچستان، بندرعباس،   . ای محلی که شیرین و لزج استمیوه  :لیوّار

 : هایخواص درمانی بسیاری هم دارد و آن را به نام  .رویدمی  ...بوشهر و 

. شناسندسپستان، انبوک، بمبر، لیوار، انبائو، انبائوک، پوهیل، لمبو، می 
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 «.»با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید

 

 

 

 . 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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