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 : نویسنده

 ( مهرانه بلوچ)

 : نام اثر

 (سوخته   یها با نامه   یدختر)

 : نوع اثر 

 )دلنوشته(

 : سطح اثر

 (اینقره)

  

 

 : ژانر اثر

 ( تراژدی  ،عاشقانه)

 : 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 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 :اجرایی اثرتیم  

 

 : طراح جلد

 (آرا )هستی همتی()

 : کپیست

(S O-O M ) 

 : ویراستار

 ( رمانیک ویراستار  کادر)

 : منتقد

 (آرا )هستی همتی()
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 : مقدمه

 . کند خواب باشم یا بیدارفرقی نمی

 شود و های تو ختم می تنها به چشم  ، های منمسیر چشم 

 .  ...مسیر قلبم

 ! مسیر قلبم خواهی شد دانم کِی هم آخ که نمی 

 *** 

 ! عزیزتر از جانم

 . ات بخیربهاری انگیز صبح دل 

شاید هم انگشتانت را روی خطوط   .ایزده شدهام بعد از گذشت این همه سال شگفت حتماً از دیدن نامه 

که من این نامه را نوشته باشم در ذهنت  شناسی و باور این خط مرا که نمی لغزانی؛ اما دست ام می نامه 

 .رسدکمی بعید به نظر می 

های قبلی  خواهد سرنوشت این نامه چون نامه اما دلم می ،نویسم برایت می ای نیست که این اولین نامه 

 . نشود

 !مهربانم

 . ای دارمهای تازهبار حرف این

 : راستش خواستم بگویم

 . لطفاً برگرد و از اول برو

 ! این بار مرا در باران رها کن

 . ها بروم ست تاب به دوردهای شب با کرم  ، خواهم راه خانه را گم کنم و گیتار به دستمی 

 . هایت راخواهم فراموش کنم چشممی 

 ! هایت رادست 

 .هایت راو تمامِ تمامِ تمامِ قول 

ست و قلبم از شدت  رو به تباهی  ،دانی تمام وجودم از اشتیاق دیدن تو ای و قطعاً نمی ها پیش رفته تو سال 

 . مچاله شده ،درد

 .کنمها را هم مچاله نشده رها می قاصدک ها نشو که من حتی لطفاً قاتل پروانه 
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 . بردمکاش خودم را از یاد می 

 . آیدها خوشم می کاش فراموشم میشد از کدام آهنگ 

 ! گونه نهرفتی؛ اما این کاش می 

 ! بسیارتر از خودم  ،ام از توبسیار آزرده 

 .گیرندهایم از خودم پیشی می ها و دلتنگی دلم گرفته است و مثل همیشه دلخوری 

 . خواهم برگردیمی  !هایم تمامی ندارنددلشوره  .قرار استات بیدلم برای دیدن دوباره

 .ها را کنار بزنم و نور در صورت خوابالویت بپاشدپرده

 : بگویی

 ! صبحت بخیر مهرای من  -

 ! خواهد باشیدلم می 

 . گاه نبودن نشودبودنی که هیچ 

 ! تسکین دردهای قلبم

 ؟ ی گوسفندها جا بمانیمگله شود از می 

 ؟ شناسمش گم شویمی چیدن علف در روستایی که نمی شود به بهانه می 

 . مان بیاندازم و نفس خاطراتمان را ببُرم زند طنابی را دور گردن گذشته گاهی به سرم می 

 ! بینیاما می 

 من هنوز هم مهرای تو هستم

 . اهم داشتگاه جرعت دفن آن حجم از عشق را نخوشک هیچ و بی 

 . تنها یادگاری روزهای با هم بودنمان است  ،زندام را چنگ می ی سینه این دردی که قفسه 

 .را از من بگیرندتوانند آن باز هم نمی  ،ها با هم تبانی کنند تنها چیزی که اگر گرگ 

 . کند خواب باشم یا بیدارفرقی نمی

 شود و های تو ختم می تنها به چشم  ، های منمسیر چشم 

 .  ...مسیر قلبم

 ! مسیر قلبم خواهی شد دانم کِی هم آخ که نمی 

 ! خوبِ من

 ! گذاشتیکاش خودت را در انزوای ذهنم برای همیشه جا نمی 
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 . که تحمل این حجم از دلواپسی از طاقتم بیرون است 

د؛ اما انگار این زندگیِ آغشته به فنا قرار نیست  بلعهر لحظه مرا هزاران هزار بار می   ،گودال عمیقِ یادت 

 . پایان یابد

 ! کاش میشد به عقب برگشت

 : قدر عقب که از اول بگویمآن 

 . دوستت دارم  -

 از ابتدا عاشقت شوم و 

 . عاشقم شوی 

 .کاش میشد از نو شروع کرد

 . های بیست سالگی عاشق شدبا دست 

 های بیست سالگی با چشم 

 . چنان پایبند ماند تا مرگهم  ،سالگی بیست   و با قول و قرارهای

 . اندنیافتنی  اما آرزوهای کوچک من بسیار دست  ،کاش میشد

ربطی است که باعث تر  ردیف کردن کلمات بی  ،ای ساخته که تنها هنرش عشقت از مهرای تو دیوانه 

 . شوندهایت می شدن گونه 

 ! لطفاً برایم بگو

 ؟ یکی تو نیستی ، چرا از این همه آدم

 ؟بینمکنم همزادت را نمی چرا من به هر سو که نگاه می 

ود که  شکسی جلویم سبز نمی  ،فروشی ساحل و کتاب   ،کافه  ،منطقه   ،خواه نیستم؛ اما چرا در بازارزیاده

 ؟ خیلی کمی به تو داشته باشد ، شباهت کمی

  ،های توکسی را ببینم که چشم  ،همان جایی که رهایم کردی و رفتی   ،شاید هم روزی در خیابان 

 ! قد تو یا حتی عینک تو را داشته باشد  ،های تو دست 

 . نویسم ام را می چند صدمین نامه  ، ریزم و برایتمن اشک می 

 ! گردیتو قطعاً برمی 

 . خندی؛ اما آمدنت را دوست دارمهایم می قراری کنی یا باز هم به بی دانم مانند من گریه می ما نمیا

 ! این روشنایی هر چند خفیف را دوست دارم
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 . ها تنها اوهام من هستنددانم اینخوب می 

 ! شود و تو باز هم نیستیآیم همه چیز محو می تا به خودم می 

 . شود دردی تحمیل شده می نیستی و قلبم مملو از 

 .های دلم شوندتوانستند مرهم زخمهایم می کاش اشک 

 . رقصندهای آشفته و درهم در سرم می خیال 

 . بلعندهای فرسوده مرا میاندیشه 

 . میرماما نمی ،دهمبارها جان می 

 . بینی من هنوز هم همان دختری هستم که تو عاشقش شدی می 

ی مرگ از تو دست  همان دختری که تا لحظه  !شودخود می ات از خود بی همان دختری که با چند جمله 

 . کشدنمی

الی  اندازند را البه هایی که مرا یاد دوستانم می ها خاطره دارم و ترانه هایی که با آن کاش میشد آهنگ 

 . جمالت این نامه پنهان کنم و برایت بفرستم

 : کاش میشد فریاد بزنم

گاه رفتن بدون من را انتخاب  عشقم هیچ  ،کدام ماه از کدام فصل سال باشدکند اواخر فرقی نمی  -

 . نخواهد کرد

 .کاش میشد تمام دردهایم را در کلمات این نامه بگنجانم

 : مثال برایت بنویسم

 عروسک  ،چرا زمانی که دزد ؟یا شبی که کرونا گرفتم  ؟چرا ظهر که پایم شکست کنارم نبودی

 ؟ هایم را پاک کنینبودی تا اشک  ،برد هایم را با خودش بچگی 

 ، هایممخاطب درماندگی 

 ! لطفاً بیا

 . دیگر کشیده شود هایمان در امتداد یک بیا و اجازه بده بار دیگر طول نگاه

 . های ذوقی در چشمانم حلقه بزنداشک  شبنم بگذار بار دیگر  

 ! آخر خودت بگو

 ؟ی سوخته باشدیک مشت نامه  ،حیف نیست سهم من از تمامِ تو 

 

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

 

 

 

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

این  به  ، برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک

 . مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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