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 : نویسنده

 ( مهرانه بلوچ)

 : نام اثر

 (دختری که لبخندش را ربودند)

 : نوع اثر 

 دلنوشته()

 : سطح اثر

 (یانقره)

  

 

 : ژانر اثر

 ( عاشقانه، تراژدی)

 : تعداد صفحات

 (شش)

 : 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

(naf.as.o.o ) 

 : کپیست

(S O-O M ) 

 : ویراستار

 (میم.هانی)

 : منتقد

 (آرا )هستی همتی()
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 مهرانه بلوچ  |دختری که لبخندش را ربودند 

 
 : مقدمه

 . لطفاً برایم یک خیابان عشق بیاور و یک دریا عطر یاس

هایی که در اتوبان  ی تمام اشک ها شکالت و اندازهی ماسه بادی ها گل رز بخر، اندازههی کو برایم اندازه

 . ام دوستم بدارریخته 

 ! بگو مِهرای من

 . ها حرف نزندیگر با شکوفه 

 . ها بگیری بگو الزم نیست به نسیم بگویی موهایم را به جای تو نوازش کند یا سراغم را از قاصدک 

 . رومام مِهرا و دیگر نمیرگشته بگو ب 

 ! روم عشق اول و آخرمدیگر هرگز نمی 

 *** 

های گل سرخی که برایم نخریدی، جا  و در البالی گلبرگ  هایم را در ساحل، خیابان، کافه من لبخند 

 .امنگذاشته 

کر  های تو ف چنان دارم به چشماند و من هم هایی نامهربان ربودهها پیش، دست های مرا سال لبخند 

 .هایت دور بودندها از گونه هایم فرسنگ شدند و دست کنم وقتی خیس اشک میمی 

 .گاه سرت را به دیوار نکوب زندگی من لطفاً دیگر هیچ 

 . شوندهای من حتی اگر تا آخر دنیا با هم گریه کنیم، تمام نمیاشک 

 . هایم باش تا شعرهای تازه بگویملبخند  بیا و پایان کابوس 

 . های این دیار دوست بداربیا و مرا بیشتر از تمام آدم 

آورد و از آسمان، شعر  کنم وقتی دریا، عشق باال می های تو فکر می چنان دارم به چشمجا هم من این 

 . باریدمی 

 . رفتند تا فراموش شوموقتی پاهای من می 

 . رفتند تا پاهای تو ثابت قدم باقی بمانندمن می  پاهای 

 . شودهای تو فراموشم می چیز جز دست من که همه  مرگ شاید شبیه من باشد شبیه 
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کنند، بدون لبخند من محال است زنده بمانند؛ اما  قرار میهای مصنوعی که میز تحریرم را بی این نرگس 

 .ایم بدوزم هـب *رود خنده را به لـ مثل همیشه یادم می 

 . سبزی بار نگذارمهایت را اتو نکنم یا برایت قورمه رود در خیاالتم لباس یادم می 

 : لطفاً برایم خودکار بخر و بگو

 . خوشگلم دوستت دارم -

 : بگو برایم بنویس

 . من مهرای توأم -

 .ها را با هم قدم بزنیمبگو قرمز بپوش زندگی من تا تمام کوچه   .برایم بنارسی بیاور

 . فاً برایم یک خیابان عشق بیاور و یک دریا عطر یاسلط

هایی که در اتوبان  ی تمام اشک ها شکالت و اندازهی ماسه بادی ها گل رز بخر، اندازههی کو برایم اندازه

 . ام دوستم بدارریخته 

 ! بگو مهرای من

 . ها حرف نزندیگر با شکوفه 

 . ها بگیری تو نوازش کند یا سراغم را از قاصدک  بگو الزم نیست به نسیم بگویی موهایم را به جای 

 . رومام مهرا و دیگر نمیبگو برگشته 

 ! روم عشق اول و آخرمدیگر هرگز نمی 

کنی لبخندهایم  هایم شود و واگن واگن عشقی که تقدیمم می شاید جمالت سرشار از عشق تو پایان غم 

 .را به من برگرداند

 . هایم شودتمام اشک های خندان تو، پایان شاید هم چشم 

 . های ساحل تقدیم کنلطفاً برگرد و نامم را بارها و بارها به ماسه 

 ها موهایت را با خودشان ببرند و اجازه بده موج 

هایت بسته شوند که من قطعاً دیر یا زود به دیدنت  خواند، تو مگذار چشم ها الالیی می تا شب برای ستاره 

 . آیممی 

تواند تلخ و دردناک باشد؛ اما با  قدر می رود انتظار چه کوبد یادم می پنجره می  یوقتی باران به شیشه 

گیرد به  دارت را به رقص می های تاب هایت را برایم کنار بگذار و تا طوفانی که مژه ها تو خندهی این همه 

غمناک به   های آخرم این گونهها مهمانی بگیر و منتظرم بمان که نفس رسد، با وفاداری سگ پایان می 
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 . پایان نخواهند رسید

 ! دانی تنها دلخوشی من می 

 . دوست دارم بیایی

 . نهایت عاشق من استبا یک سبد تمشک و قلبی که بی 

هایی که  ـب *آیند و لـ هایم میهایی که شتابان به پیشواز چشم اگرچه دیر؛ اما دوست دارم بیایی با دست 

 .زنندبا جسارت نامم را صدا می 

 . کندگونه تنهایم که قدم زدن در هیچ خیابانی آرامم نمیتی و من آن تو نیس 

 ! خودت بگو

 ؟ چرا گیسوانم را رها کنم وقتی باد عطرشان را برای تو نخواهد آورد

 ؟ ام برویام را بپوشم وقتی تو نیستی تا قربان صدقه و چرا لباس دودی 

 ! عزیزدلم

 . کنم، فقط جسارت کن و بگو دوستت دارمه باران می *س *و *هایت را هم ب نه تنها خودت که، رد قدم 

 . ی مردان قدرتمندمجسور باش عشقم که من شیفته 

 : افیست بگویی ک   ...دانی دختر عجیب و غریبی هستمخودت خوب می 

 ! مِهرا جان -

 کنمو بعد ببینی من چگونه برایت زندگی می 

 . میرمو چگونه برایت می 

 ! عشقم

 . تر بگویمدهم این بار که صدایم کنی جان دلم را آرام قول می 

 . خواهم از دستت بدهمنمی

 . گونه با عشق صدایم نکن خواهی زنده بمانم دیگر این تو هم اگر می 

توانم  هایم را چگونه می های مانده روی گونه از تپش قلب و سِر شدن دست و پاهایم که بگذرم، رد اشک 

 ؟ پنهان کنم

 ؟ توانم بارها بمیرم و باز وانمود کنم زندگی را بسیار دوست دارماصالً چگونه می 

 

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

 

 

 

 . سایت رمانیک بازدید فرمایید برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از 

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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