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  ااا

 

 : نویسنده

 ( مهرانه بلوچ)

 نام اثر: 

 ( که قاتل توست  یدختر)

 نوع اثر: 

 دلنوشته()

 سطح اثر: 

 (اینقره)

  

 

 : ژانر اثر

 ( یعاشقانه، تراژد)

 : تعداد صفحات

 ( هفت)

 : اختصاصی بودن اثر 

 ( بله)

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

 اطالعات اثر: 

 

 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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 تیم اجرایی اثر: 

 

 : طراح جلد

(naf.as.o.o ) 

 کپیست: 

 ( مدیر کپیست)

 ویراستار: 

 (می.می هان)

 منتقد: 

 (آرا )هستی همتی()
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 : مقدمه

دهم فراموش نکنم  روم و قول می ها راه می روی جدول .کنما عطر رازقی معطر می را ب تمام خیابان 

شاید مکث کنی و حرکات دخترکی   .شاید تو از سر اتفاق عطرم را بشناسی   .کداممان گناهکارتر است 

 . که صورتش را پشت ماسک پنهان کرده تو را به وجد بیاورد 

 *** 

خواهی مرد و آن شهر دور، قتلگاه چشمانت خواهد شد؛   کردم بعد از جدایی دستانمان به قطعخیال می 

 . شویاما از سر ظهر که باران، خیال بند آمدن ندارد تو بارها و بارها در قلبم مرور می 

 : گویمبا خودم می 

های انباشته  قدر دلسرد که آزردگی کرد و چه هایش را احاطه نمیقدر محکم بود که اشک چشم چه  -

 . دیدشده در قلبم را نمی 

 ! هاکاشف ستاره 

 . کاش یک شب به سرت بزند برایم نامه بنویسی

 : مثالً بنویسی

 !دلم برایت تنگ شده مِهرا -

 : یا از من بپرسی

 ؟ هنوز هم دوستم داری  -

ی پست خیلی دور است و من  ی ما از ادارهدانی خانهآخر می  . ات را بدهمدهم پاسخ نامه قول نمی 

 . پشت فرمان بنشیند دختری نیستم که بتواند

 ! هایممجنون چشم 

 . های شاخدار این جماعت گوش نکنبه دروغ 

هاست مسیر مدرسه تا  گشت دیگر سال خرید؛ اما بدون برداشتنش به خانه برمی دختری که چتر زرد می 

 . گیرد های دوستش را قرض نمیهایش پاپیون ندارد و دیگر رمان کفش  .زندخانه را قدم نمی
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هاست یک خواب تکراری  هایش همیشه اشکی بود و تو را بسیار دوست داشت سال دختری که چشم 

 . کند تو پای ثابت رویاهایش باشی بیند و هیچ کس حتی خودش باور نمیمی 

 ! انتهای من عشق بی 

  هایمدانی من در تمام عکس شک نمیبی   .هایم، عکس تو را کم داردکمی دردناک است؛ اما آلبوم عکس 

زنند و من  هایم عشق تو را فریاد می عاشق توام، حتی در همان عکسی که مانتوی کرم به تن دارم، چشم 

آید عکاس آن عکس کیست که عشق تو را هشت سال زودتر از دیدنت  کنم یادم نمیهر چه تالش می 

 . ثبت کرد 

هایت مرهمی که  تا قبل از خشکسالی چشم .گرددی جرم باز می باید برگردم مثل قاتلی که به صحنه 

 . ام، نوش داروی قلبت شودهایم پنهانش کردهمیان ل*ب 

 ! ی منزجرآورترین شکنجه 

امروز با یک مشت خاطره به دیدنت   .لباس سفید بپوش و خوشبوترین عطرت را روی خودت خالی کن 

 . تواند جلودارم باشدوقفه، نمی حتی این باران بی  آیم و می 

 . گویم های دور می آیم و برایت از گذشته می 

شد و  گرفتم در ماشینی که با سرعت دور می از همان روزی که با قلب دردناکم از تو و عشقت فاصله می 

 . بود  ی زندگی پشت آن شیشه، محوکرد همهها را به هم وصل می جز خط ممتدی که تیربرق 

 ! ی منمحبوب دلباخته 

 .زنمام زنگ می ات در گوشی ی ذخیره نشدهمن امروز به شماره  .با من بیگانه نباش 

 . آیمهر طور شده به سراغت می  ...دانمنمی .زنمبه آدرسی که از تو ندارم سر می 

 . شکنممن فقط کمی گیجم و هنوز هم برای آغوشت سر و دل می   .لطفاً دیوانه خطابم نکن

 ! ی قلبمدانی افسانه می 

 . ای فراموش شدههایم چون خاطره اشک 

 . دهمگیرند؛ ولی من هرگز به آرزوی داشتنت، دست بدرود نمیدرد قلب مرا دست کم می 
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 . لطفاً با من راه بیا

 .ایبگو که خراش قلبت را از یاد برده .ایات را فراموش کرده بگو شکاف عمیق سینه 

گویی، همین که  های بسیاری دارد، این که تو گاهی برایم شعر می د حرف وز نسیمی که از شمال می 

ام پوشی و هنوز یادت نرفته من قورمه سبزی دوست دارم، خودش یک دنیا احساساتی مشکی می 

 . کندمی 

دهم فراموش نکنم  روم و قول می ها راه می روی جدول .کنمرا با عطر رازقی معطر می  تمام خیابان 

شاید مکث کنی و حرکات دخترکی   .شاید تو از سر اتفاق عطرم را بشناسی   .اهکارتر است کداممان گن

 . که صورتش را پشت ماسک پنهان کرده تو را به وجد بیاورد 

 ! هایمرفیق دست 

تاب  هایت بسیار بی شاید باورش کمی سخت باشد؛ اما قلبم برای چشم . کشدهایت پر میدلم برای خنده 

 .شمارم فراموش شوندرسد، دردهای بی زمستانی که به پایان می  کاش این باران   .است

 ! های مهرامعشوق چشم 

توانم قرآن را از روی  قدر نمیهایم کوتاه است و چه قدر دست ببین چه   ؟ ات کجاستلباس دامادی 

 . طاقچه بردارم

 ! گفتند من قاتل توأم دوستانت می 

مام رویاهایی که برایمان خاطره شدند، محال است به  بعد از من و بعد از ت  .ها باشدشاید حق با آن 

 . زندگی برگردی

توانم آرزویت کنم، آخر اسمت فراموشم شده و هر چه  افتم؛ اما باور کن نمی گاهی سر نماز یادت می 

 . زدی یا نهآید عینک می کنم یادم نمی تالش می 

 !امقطعاً من هم مثل تو مرده 

شوند؛ اما به  های این شهر دست به دست می اند که بین تمام آدم ی شده هایو آخرین دستاویز من نوشته 

 . رسنددست تو نمی 
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 ! ی منآخرین بهانه 

کنم که  هایمان  قدر عشق نثار قلب هردویمان را به زندگی برگردانم و آن   .خواهم تقدیر را تغییر دهممی 

هایت را پاک کن و بگو وقتی آمدی چابهار، برایم شیلّانچ  ی سرنوشت را احساس نکنیم فقط اشک تازیانه 

 ؟ خریمی 

 

 پایان 

 *** 

 : توضیحات 

 

 کشک خشک   :شیلّانچ
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 «.نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید»با تشکر از 

 

 

 

 . 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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