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 :نویسنده

 (مهرانه بلوچ)

 :نام اثر

 (دختری تنیده در وهم)

 :نوع اثر

 ()دلنوشته

 :سطح اثر

 (برنزی)

  

 

 :ژانر اثر

 (تخیلی، عاشقانه)

 :تعداد صفحات

 (پنج صفحه)

 :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 رمانیکلینک 

 کنید()کلیک 

 :لینک سایت اصلی رمانیک

 )کلیک کنید(

 آثارتایپ 

https://romanik.ir/forums/threads/%D8%AF%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86.8657/
https://romanik.ir/forums/members/1304/
https://romanik.ir/forums/
https://romanik.ir/forums/?_pwa=1
https://romanik.ir/
https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/forums/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.23/
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 تیم اجرایی اثر: 

 

 :طراح جلد

 (پرند یادگاران)

 :کپیست

 ()فاطمه فرخی

 ویراستار:

 (هانی.میم)

 

 :منتقد

 (فاطمه فرهمندنیا)
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 :مقدمه

 !مجنونِ گالیل

 شود مرا به آن سرزمین ببری؟می

 ها بگویی مجنون فقط نام مردها نباشد؟شود به آنمی

 ای بخری؟شود برایم النگوی شیشهاصالً می

 !دانی مجنون جانمی

 .امروی موهای بلندم کشیدی، جا گذاشتهمن قلبم را در همان اتاقی که شانه را 

 شود قبل از رفتن، سر راه، قلبم را برداریم؟می

 آخر من بدون قلبم چگونه دوباره عاشقت شوم؟

 

*** 

 

 .دیدمتکاش در سرزمین دیگری می

ها را هایی روشن، جز نام گلبود و دخترکانش با چشممثالً سرزمینی که نام تمام مردانش مجنون می

 .شیدندپونمی

 .کردندگذاشتند گالیل و تو را مجنونِ گالیل صدا میشاید نام مرا می

 

 !نخند دیوانه

 .ام بخوابمدیشب فراموش کرده

 .هایم را بیاورممثل همان صبحی که با هم قرار داشتیم و من یادم رفته بود دست

 .یاهایت را جا گذاشتهخندیدی و مطمئن بودم دندانتو هم مثل من بودی. نمی
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 راستی برایت گفته بودم، کسی که بسیار دوستش داشتم، مُرده؟

 .دانستینه! به گمانم تو این را نمی

کرد، ها تعریف میکرد و وقتی هوا روشن میشد، برای سنجاقکگفتم، رهایم میآخر به هر کسی که می

 .تر از این نشنیدهدروغی بزرگ

 

 !مجنونِ گالیل

 ببری؟شود مرا به آن سرزمین می

 ها بگویی مجنون فقط نام مردها نباشد؟شود به آنمی

 ای بخری؟شود برایم النگوی شیشهاصالً می

 !دانی مجنون جانمی

 .اممن قلبم را در همان اتاقی که شانه را روی موهای بلندم کشیدی، جا گذاشته

 شود قبل از رفتن، سر راه، قلبم را برداریم؟می

 وباره عاشقت شوم؟آخر من بدون قلبم چگونه د

 

گذارد هایم میاش را روی شانهدانم وقتی کسی که دوستم دارد کتام دوستت دارم و نمیهرگز نگفته

 .باید چه حسی داشته باشم

ام و زمانی که شکالت را در ات شدهخوانم یعنی دیوانهدانی وقتی برایت شعر میمثل تو که نمی

 .ی من عاشقت نیستکس به اندازهکنم، هیچجوش حل میآب

 

 .شنوماین روزها اسم تو را زیاد می

 .ها دعوایشان شده بودهای نعناع با مورچهدیروز بوته

 :گفتنعناع می
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 .مِهرا هنوز هم عاشق است -

 !هااما مورچه

 .ایاند اسمم را فراموش کردهها که از تو شنیدهامان از مورچه

زند. مهربان است و در خواب نورش چشمانم را نمیآید. ها به خوابم میخورشیدخانم بعضی شب

 :پرسددهد. هر شب هم یک سوال تکراری میلبخندش بوی توت فرنگی می

 هاست، واقعاً وجود دارد؟سرزمینی که نام مردانش مجنونِ گل -

 .دانم پاسخش را چه بدهمنمی

 !ترسم بگویم آری و او نامش را عوض کندمی

 .بو... شاید هم گل کاغذیمثالً بگذارد اطلسی یا شب

 !نخند مجنونم

 !دیوانه هم خودتی

 .خواهند برایم جذابیتی ندارندهایی که نامشان را همه میشناسی. گلتو که مرا می

 .مانممن همیشه طالب یک چیزِ مجهولِ دوست داشتنی می

 !امروی و گاهی در سینهمثل تو که گاهی در سرم رژه می

 

 وقتی رفتیم به آن سرزمین، موهایم را فر کنم یا بگذارم لخت بمانند؟راستی برایم نگفتی، 

 جا بستنی شکالتی هم دارند؟آن

 .من بدون بستنی فکر نکنم بتوانم زنده بمانم

 .توانی نفس بکشیمثل تو که بدون من نمی

 

کنم. نشینم و پاهایم را در خنکی آب رها میها میروم. روی صخرهعصرها با دوچرخه به ساحل می

ها و بعد نوبت پرند. بعد قوچزنم که گوسفندها یکی یکی از آب بیرون میها زل میقدر به زاللی موجآن
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 .رسدگاوها می

 کنی؟گونه نگاهم میچرا این

 .کردم عموها بتوانند پرواز کنندمن هم باور نمی

 !ن دست تکان بدهندشاهای خون برای دخترانکردم مادران بتوانند از درون جویحتی باور نمی

 

هایم لغزید. صبح که بیدار شدم زده بود به دیشب به نرمی بالشت پناه برده بودم که حلزونی پشت پلک

 .سرم

بینی فرزندی که هنوز درون خطی کنم؛ اما میخواستم یک دنیا کتاب بنویسم. یک عالم دفتر، خطمی

 .تواند بمیردشکم مادرش نیست، می

 .شود روی دیوار ببینمشانقاب عکس که هیچ وقت قسمت نمیهای درون مثل گربه

 

 !مجنونِ من

 آیی با هم برویم گل فروشی؟می

 .خواهم کاکتوس بخرممی

 .ام در آن سرزمین کاکتوس ندارندشنیده

 شود مجنونِ کاکتوس شوی؟اصالً می

 .خواهم اسمم را عوض کنممی

 .ردگیکاکتوس زیباتر است. تازه هیچ کس سراغش را نمی

 .مانمتا همیشه برای خودت می

 

 .کنیتو که باز داری عجیب و غریب نگاهم می

 شود؟نکند در چابهار کاکتوس پیدا نمی

 شاید هم تو گالیل را بیشتر دوست داری؟

شود باران ببارد و آدم آیسپک را به شیرچای گویم... آخر مگر مینه! به گمانم دارم پرت و پال می

 ترجیح دهد؟
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 .آیمام به آن سرزمین نمیمن بدون خانوادهراستی 

 .راه خطابم نکن مجنونمرفیق نیمه

ای رسید که آدرس فرستنده نداشت. ترس برم داشت که نکند با باز کردنش توی صبح برایم نامه

 .صورتم منفجر شود

 !خندیباز که داری می

 .هایم تمام شود بعد هر چه خواستی بخنداجازه بده جمله

 

هایمان موسیقی بزند بیرون و من همه چیز را به باد خندیم که از چشمقدر میخندیم. آنهم می اصالً با

 .فراموشی بسپارم

 .نوشتیهایت که با عشق برایم میمثل آخرین شامی که با هم خوردیم و شبیه تمام حرف

 

 راستی برایت گفته بودم آرزو دارم با هم برویم دَرَک؟

 .هایت مال من باشددهم، دستجا تکیه میی به تک نخل آنخواست وقتهمیشه دلم می

 .بعد یک دل سیر نگاهت کنم. یک چشمم به دریا باشد و چشم دیگرم به تو

 ای؟یک چشم خون و یک چشم اشک را که حتماً شنیده

 

 .ها شومخوانند یا باید دست به دامن کالغها شعرهایم را برایت میدانم جیرجیرکنمی

 .قدر دوستت دارمشاید هم یک روز یادم برود چه

 !دانی مجنونِ گالیلمی

 .کنممن خیلی چیزها را فراموش می

 .شود مرا به آن سرزمین ببریمثل تو که فراموشت می

 .مانم مهرا جانیا بگویی مجنونت می شود گالیل صدایم کنیفراموشت می

 !ترین دختر این دیار توییکنند؛ اما تو به من بگو عاقلها دیوانه خطابم میجا تمام قلباین

 .اجازه نده گالیل بودن را فراموش کنم

 هایم را الی در جا نگذارم؛ اما به من بگو تا کی زنده بمانم کهدهم انگشتزنم و قول میمن هم لبخند می

ی اتاقم را از خورشید بگیری؟آدرس پنجره
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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 اجتماعیرمانیک در شبکه
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