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 :ًَیسٌذُ

 (هْزاًِ تلَچ)

 :ًام اثز

 (دختزی در ساحل تیس)

 :ًَع اثز

 )دلٌَضتِ(

 :سطح اثز

 ای( )ًمزُ

  

  

 :صاًز اثز

 (عاضماًِ، تزاصدی)

 :تعذاد صفحات

 (ضص)

 :اختصاصی تَدى اثز

 (تلِ)

 :حمَق اثز
 (تواهی حمَق ایي اثز ًشد رهاًیک هحفَظ است.)

 اثز: اطالعات 

 

 اثز: لیٌک ّای 

 

  
 :لیٌک تاپیک اثز در اًجوي

 )کلیک کٌیذ(

 :لیٌک ًوایِ ًَیسٌذُ

 )کلیک کٌیذ(

  
 :اًجوي رهاًیکلیٌک 

 )کلیک کٌیذ(

 :لیٌک سایت اصلی رهاًیک

 )کلیک کٌیذ(

 آثارتایپ  
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 تین اجزایی اثز: 

 

 :طزاح جلذ

(Nafas.h) 

 :کپیست

 (لیاًا رادهْز)

 ٍیزاستار:

 (ّاًی.هین)

 :ًاظز/هٌتمذ

(ARI_SAN) 
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 مُراوٍ بلًچ |دختری در ساحل تیس

 :همذهِ 

لذر حال تذ  کِ هي ًیستن ٍ تَ آى هي دختزی ًیستن کِ تتَاًذ درد تَ را تاب تیاٍرد؛ اها ایي

افتذ کِ ًکٌذ  ریشد ٍ ضک تِ جاًن هی ًیستی کِ خاًِ ًطیي تاضی، توام تصَراتن را تِ ّن هی

 .ًثَدیگَیٌذ کِ عاضمن  راست هی

**** 

ی تاراى را تِ عطك آغطتِ  ّاین تگزد. لطزُ لطزُ سهستاى را خیاتاى تِ خیاتاى تِ دًثال لذم

 .کي ٍ لَل تذُ ضاًِ سدى هَّاین فزاهَضت ًطَد

کٌن ٍ تا  گام تا خَاًٌذُ سهشهِ هی پَضن. آٌّگی کِ دٍست داری را ّن هي ّن تٌَارَسی هی

 .هاًن تزگزدی در ساحل تیس هٌتظزت هی رٍسی کِ

ی درخت  ضست تِ ًاگاُ یادت افتادم. خیزُ ّاین هی دیزٍس کِ تاراى، ضْز را ّوزاُ تا غصِ

 :کٌُار ٍسط حیاط ضذم ٍ تا خَدم گفتن

 گاُ اس کٌُارّای ضْزت تزاین ًیاٍردی؟ چزا ّیچ -

ًاپذیزًذ؛ اها ّیچ  هثل هزدهص ٍصف ّای ضیزیٌی دارد کِ گفتٌذ ضْز تَ سیثاست. هیَُ هی

ّاین را در حالی کِ  کس تِ هي ًگفتِ تَد عاضك هزدی اس آى دیار ًطَم چزا کِ چطن

 .اًذ، رّا خَّذ کزد سزضار اس اضک

 !عطك هي

کِ عطك را خَب یادش   ی تَام. دختزی اس ساحل تیس تخَاّی یا ًخَاّی هي دیَاًِ

ضٌاسذ ٍ دل ضکستي تٌْا  فطزدُ ضذى للة را هی اًذ. دختزی کِ درد سیٌِ ٍ دادُ

 .ست کِ اٍ ًذارد ٌّزی
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 مُراوٍ بلًچ |دختری در ساحل تیس

 !داًی سًذگی هي هی 

ضَد ٍ تاسُ  کٌن. هطاهن اس عطزت سزضار هی ٍسد تَی تَ را احساس هی ًسین کِ هی

 .گیزد ّاین، لزارم را هی لزاری تی

 :کاش دستی ًاهزئی هزا اس هزداب یاد تَ تیزٍى تکطذ ٍ تگَیذ

ّای پز اس تغض، پز اس  ضة گزدد. دست تکص اس ایي ًیوِ تس کي هِْزا، اٍ دیگز تاس ًوی -

 .ضَد ّایی کِ آخزش تِ درد ختن هی اضک! دست تکص اس توام عطك

 :گَیٌذ گاّی هی

 .ّای ایي ضْز ًطَ ی آدم خیزُ -

رٍضٌی کِ ّای  لزار ٍ دلَاپس چطن ام ّستن. تی داًذ هي دلتٌگ ًگاُ گوطذُ ّیچ کس ًوی

 .ام ضاى هاًذُ هجٌَى

ست کِ ّز لحظِ در حال ًَضیذى  دارٍیی داًذ یاد تَ ٍ تصَر تزگطتٌت ًَش ّیچ کس ًوی

 .آًن

ی دریا تِ دٍست داضتٌت اداهِ  ام ٍ خیزُ ّا ًطستِ خَاست یک رٍس کِ رٍی صخزُ دلن هی

 .ّاین تیایذ ّای تَ تِ توٌای چطن دّن، دست هی

این ٍ توام ٍجَدت اس صذای سزضار اس عطك هي کِ ًاهت را فزیاد ّ اًگطتاًت اس اضک

 .سًذ پُز ضَد هی

ضذم. ضایذ  گطت تا ضایذ اس جٌگیذى تزای تَ خستِ ًوی خَاست سهاى تِ عمة تزهی دلن هی

دادم کِ تزای ّویطِ،  ضذ لثل اس دٍر ضذى اس تَ، فزیاد سز هی ایي تار اگز گذضتِ تکزار هی

 .َاّی تَدهي خ عطكآخزیي 

 !آراهص جاًن

لذر حال تذ  کِ هي ًیستن ٍ تَ آى هي دختزی ًیستن کِ تتَاًذ درد تَ را تاب تیاٍرد؛ اها ایي
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 مُراوٍ بلًچ |دختری در ساحل تیس

افتذ کِ ًکٌذ  ریشد ٍ ضک تِ جاًن هی ًیستی کِ خاًِ ًطیي تاضی، توام تصَراتن را تِ ّن هی 

 .گَیٌذ کِ عاضمن ًثَدی راست هی

 !هاُ ضة چْاردُ

کٌٌذ تَ  ّا خثزم هی ضًَذ ٍلتی پزٍاًِ ّای عالن در ضَق چطواى هي خالصِ هی اتیت توام تی

 !ست هحثَتن گزدی. ضْز آلَدُ تذٍى هاسک در ضْز هی

دارد، یکی اس ّویي رٍسّا هزگ دستاًص را دٍر گزدًت گزُ تشًذ ٍ اس تٌذ  کِ تزس تزم هی

 .آهذى ًفست سزضار اس سزٍر ضَد

را تِ تیست ٍ چٌذ ستاى سًذُ دًیا تزجوِ کٌن، تاس ّن   ٍ اگز ایي جولِ دلن تزایت تٌگ ضذُ

 .کٌن تتَاًی درکص کٌی گواى ًوی

 :آٍرم ّایی کِ اس ضذت اًذٍُ فزیاد تزهی هثل ٍلت

 .لطفاً تزگزد -

 .خَرد ٍ آب اس آب تکاى ًوی

غثارآلَد تَ را  تصَیزپزاًذ،  راستی چزا یکی اس ّویي رٍسّا کِ سًگ در، هزا اس خَاب هی

 لزسد؟ ام ًوی تیٌن؟ ٍ للثن ّوگام تا دستاى ظزیف ٍ کطیذُ اس پطت آیفَى ًوی

 

ضَد. تزای  تٌَارَسی: سیثاتزیي لثاس تاًَاى تلَچ کِ تا گالتتَى، هٌجك، هلیلِ ٍ... دٍختِ هی

ضَد. ّیچ هحذٍدیتی در طزح ٍ رًگ آى ٍجَد ًذارد.  هجالس ٍ هزاسن خاظ پَضیذُ هی

 .عزٍس ّن ّست لثاس

 پایاى
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 مُراوٍ بلًچ |دختری در ساحل تیس

 
 «تا تطکز اس ًگاُ سیثای ضوا، ایي اثز تِ پایاى رسیذ.»

 

 

 

 برای مطالعٍ دیگر آثار وًیسىدگان، از سایت رماویک بازدید فرمایید.

ایه  شدٌ تًسط شما ي اوتشار آن بر ريی سایت رماویک، بٍبرای ارسال اثر وًشتٍ 

 مراجعٍ کردٌ ي یا بٍ اعضای اوجمه رماویک بپیًودید. لیىک
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